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1.

INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Nazwa i adres organizatora i podmiotu wspierającego organizatora Konkursu

1.1.1.

Zamawiającym (Organizatorem Konkursu) jest:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Podmiotem wspierającym (Współorganizatorem Konkursu) jest:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków
pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków
Osobami uprawnionymi do kontaktów z uczestnikami Konkursu jest:
Sekretarz organizacyjny Konkursu:
arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc, SARP Oddział Kraków

1.1.2.

1.2.

Sposób porozumiewania się z uczestnikami Konkursu, sposób udzielania wyjaśnień
do Regulaminu Konkursu

1.2.1.

Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego będzie prowadzona komunikacja
z Uczestnikami konkursu w tym w szczególności, który jako wyłączny będzie służył do
przekazywania / składania przez Uczestników konkursu wniosków o dopuszczenie do
udziału w Konkursie, podmiotowych środków dowodowych, wniosków o wyjaśnienie treści
Regulaminu konkursu, prac konkursowych oraz innych informacji, oświadczeń lub
dokumentów przekazywanych w konkursie między Organizatorem a Uczestnikiem /
Uczestnikami konkursu będzie wyłącznie platforma komunikacji elektronicznej dostępna
pod adresem: https://epk.sarp.pl/.
W przypadku przesłania korespondencji w sposób inny niż za pośrednictwem ww.
platformy komunikacji elektronicznej nie będzie ona uznawana za doręczoną oraz nie
będzie stanowiła dokumentacji przedmiotowego postępowania.
Każdy Uczestnik / Uczestnicy zainteresowani udziałem w Konkursie muszą zarejestrować
się na ww. platformie komunikacji elektronicznej. W przypadku podmiotu, który będzie
uczestniczył w Konkursie jako Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział konkursie,
rejestracji dokonuje dany Uczestnik, tj. osoba reprezentująca Uczestnika zgodnie z formą
reprezentacji lub osoba upoważniona przez taką osobę. W przypadku podmiotów, które będą
uczestniczyć w Konkursie jako Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie,
rejestracji dokonuje powołany przez tych Uczestników pełnomocnik. Oznacza to
konieczność akceptacji regulaminu platformy.
Do przygotowania wniosku o dopuszczenie oraz oświadczeń i dokumentów elektronicznych
w celu złożenia ich skutecznie poprzez ww. platformę komunikacji elektronicznej
konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika
konkursu lub Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, elektronicznego podpisu zaufanego lub
elektronicznego podpisu osobistego.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania z platformy elektronicznej oraz
środków komunikacji określa załącznik nr F01 do niniejszego regulaminu.
Wszelkie informacje dotyczące Konkursu, a w tym;
Regulamin Konkursu wraz z załącznikami,
ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu i zmiany dotyczące załączników,
wnioski uczestników o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu, załączników do
Regulaminu Konkursu oraz wyjaśnienia Organizatora,
publikowane będą na stronie konkursu pod adresem: www.sarp.krakow.pl
Uczestnicy Konkursu mogą zwracać się o wyjaśnienie postanowień Regulaminu Konkursu
oraz załączników do Regulaminu Konkursu wyłącznie za pomocą platformy komunikacji
elektronicznej.
Wyjaśnienia zostaną opublikowane na stronie, o której mowa w pkt 1.2.6. pod warunkiem,
że wnioski o wyjaśnienie wpłyną w terminie zgodnym z Ustawą Prawo zamówień
publicznych. W przypadku, gdy zapytanie wpłynie po upływie terminu lub jego treść pod

1.2.2.
1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.
1.2.6.
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1.2.9.
1.2.10.
1.3.

względem merytorycznym będzie zgodna z pytaniami, na które wcześniej udzielono
odpowiedzi, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić taki wniosek bez
rozpatrzenia.
Organizator nie będzie ujawniał źródeł wniosków o wyjaśnienie.
Wyjaśnienia udzielone przez Organizatora są wiążące dla Organizatora oraz wszystkich
uczestników.
Podstawa prawna Konkursu
Konkurs jest w szczególności prowadzony w oparciu o:
Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2021 r., poz. 1129);
Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw
z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.);
Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 1062.);
Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw
z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 1608);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
Wykaz wyżej wymienionych przepisów prawnych i norm należy traktować jako
informacyjny. Prace projektowe należy oprzeć na aktualnych przepisach i normach.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.

Forma i zasady ogólne Konkursu
Konkurs jest konkursem jednoetapowym, ograniczonym, realizacyjnym. Konkurs jest
przeprowadzany na następujących zasadach:
1.4.1.1.
w terminie określonym Regulaminem Konkursu, uczestnicy Konkursu składają
wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
1.4.1.2.
Zamawiający dopuści do udziału w Konkursie i zaprosi do składania prac
konkursowych, wszystkich uczestników spełniających warunki określone
w Regulaminie Konkursu.
Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w Regulaminie Konkursu
podlegają wykluczeniu.
Uczestnicy składają prace konkursowe w terminach określonych w Regulaminie Konkursu.
Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału
w Konkursie, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w Konkursie, prace konkursowe oraz wszelkie składane przez uczestników Konkursu
informacje, wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i dokumenty powinny być składane
w języku polskim.
Dokumenty i oświadczenia sporządzone w innym języku składane powinny być wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Uczestnika Konkursu lub jego
pełnomocnika.
Zasady pracy Sądu konkursowego określa Regulamin Sądu konkursowego.
Załączniki do Regulaminu Konkursu podzielone zostały na dwie grupy:
załączniki formalne (oznaczone literą „F” przed numerem załącznika), stanowiące
wzory dokumentów wymaganych w Konkursie);
załączniki merytoryczne (oznaczone literą „M” przed numerem załącznika),
obowiązujące wszystkich uczestników, lub stanowiące materiał pomocniczy,
stosownie do zapisów niniejszego Regulamin Konkursu.
Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych.
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1.4.9.

Konkurs zostanie unieważniony w okolicznościach, o których mowa w art. 355 Ustawy
Prawo zamówień publicznych. W przypadku jeżeli konkurs zostanie unieważniony z
przyczyn leżących po stronie Organizatora, zwróci on Uczestnikom konkursu koszty
przygotowania i złożenia prac konkursowych podlegających ocenie w kwocie nie większej
niż 5 000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), po przedłożeniu
Organizatorowi udokumentowanych kosztów.

1.5.

Rodzaj i wysokość nagród

1.5.1.

Zamawiający przyzna nagrodę dla Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa zostanie
uznana przez Sąd konkursowy za najlepszą:
a)
nagrodę pieniężną w wysokości 15 000,00 PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy
złotych 00/100) (pierwsza nagroda) oraz
b)
zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na
podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania
pod nazwą zagospodarowanie przedpola obecnej siedziby Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1.
Zamawiający przyzna nagrodę pieniężną w wysokości 10 000,00 PLN brutto (słownie:
dziesięc tysięcy złotych 00/100) dla Uczestnika Konkursu, którego pracy Sąd konkursowy
przyzna drugą nagrodę.
Zamawiający przyzna nagrodę pieniężną w wysokości 5 000,00 PLN brutto (słownie: pięć
tysięcy złotych 00/100) dla Uczestnika Konkursu, którego pracy Sąd konkursowy przyzna
trzecią nagrodę.
Sumaryczna kwota przeznaczona na nagrody nie przekroczy kwoty 30 000,00 PLN brutto
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wyżej wymienione kwoty podlegać będą
opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na wniosek Sądu konkursowego Zamawiający może zmienić rodzaj i wysokość nagród
określonych powyżej, pod warunkiem, że nie zwiększy to sumarycznej kwoty określonej
w pkt. 1.5.4.
Sąd konkursowy, w porozumieniu z Zamawiającym, może przyznać wyróżnienia honorowe.
Przyznanie wyróżnienia honorowego nie może stanowić podstawy roszczenia
uhonorowanego Uczestnika Konkursu o wypłatę nagrody pieniężnej.
Rozstrzygnięcie Konkursu, w tym propozycję przyznania nagród i wyróżnień honorowych,
przygotowuje Sąd konkursowy, a zatwierdza kierownik Zamawiającego.
Na Zamawiającego przechodzą:
prawa do prezentacji i pierwszego publicznego udostępnienia prac konkursowych na
zasadach określonych w załączniku F02,
prawa do wykorzystania nagrodzonych i honorowo wyróżnionych prac
konkursowych na różnych polach eksploatacji określonych w załączniku nr F11
do Regulaminu Konkursu na zasadach licencji wyłącznej,
prawa autorskie majątkowe do pracy konkursowej, która uzyskała pierwszą nagrodę,
na polach eksploatacji i na warunkach określonych w umowie przeniesienia, o której
mowa w załączniku nr F12 do Regulaminu Konkursu.
Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni kalendarzowych
i nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez kierownika
Zamawiającego rozstrzygnięcia Konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub
skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia wydania
prawomocnego wyroku lub postanowienia. Terminy określone powyżej dotyczą również
zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika, którego pracę
uznano za najlepszą.
Wypłata nagrody pieniężnej nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Uczestnika wskazany
w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej (załącznik nr F09 do Regulaminu Konkursu).
W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
z uczestnikiem, którego praca otrzymała pierwszą nagrodę, pomimo dołożenia wszelkich
starań przez uczestnika konkursu i Zamawiającego zmierzających do jej zawarcia, gdzie obie
strony działają w dobrej wierze, Zamawiający może:

1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.
1.5.11.
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1.5.11.1.

zaprosić do negocjacji w tym trybie Uczestnika konkursu, którego Praca
konkursowa otrzymała drugą nagrodę i/lub,
1.5.11.2.
nabyć prawa do wykonywania praw zależnych do utworów związanych
z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania przedpola
obecnej siedziby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy
ul. Podchorążych 1 powstałych w konkursie. Nabycie prawa do wykonywania
praw zależnych przez Zmawiającego nastąpi za odrębnym wynagrodzeniem dla
Uczestnika konkursu odpowiadającym wartości koncepcji, tj. 17 000,00 PLN
brutto (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100).
1.5.12.
Zgodnie z art. 310 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje
możliwość odstąpienia od zawarcia umowy na prace projektowe, jeżeli środki publiczne,
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia,
nie zostały mu przyznane.
1.6.

Zmiany Regulaminu Konkursu

1.6.1.

Zamawiający w porozumieniu z Sądem konkursowym może w uzasadnionych przypadkach
dokonać zmiany treści Regulaminu Konkursu zgodnie z art. 342 ustawy Prawo zamówień
publicznych z tym, że jeżeli zmiana treści odbywa się po upływie terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie nie może dotyczyć zasadniczych i
istotnych zmian treści Regulaminu Konkursu w szczególności dotyczących zwiększenia
zakresu opracowania konkursowego, zmiany przedmiotu konkursu, skracania terminów
konkursu lub zmiany wysokości nagród i kryteriów oceny prac konkursowych..
Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu są wiążące dla
Uczestników. Jeżeli na skutek wniosku o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu, zasadne
jest dokonanie zmiany Regulaminu Konkursu, to taka zmiana możliwa jest przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a po upływie terminu
– tylko w zakresie o jakim mowa w art. 342 ustawy Prawo zamówień publicznych i pkt.
1.6.1. powyżej.
Zamawiający informację o zmianie treści Regulaminu Konkursu udostępnia na stronie
internetowej konkursu.

1.6.2.

1.6.3.
1.7.

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy
konkursowej

1.7.1.

Maksymalny planowany łączny koszt budowy urbanistyczno-architektonicznej
zagospodarowania przedpola obecnej siedziby Wydziału Architektury Politechniki
Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1, realizowanego (realizowanych) w oparciu o pracę
konkursową nie może przekroczyć kwoty: 4 200 000,00 PLN brutto (słownie: cztery
miliony dwieście tysięcy złotych 00/100).
Maksymalny planowany łączny koszt, o którym mowa powyżej obejmuje całkowity koszt
robót budowlanych i montażowych związanych z realizacją obiektu (obiektów) wraz
z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu, wykonanych na podstawie projektu
opracowanego w wyniku udzielenia przez zamawiającego zamówienia publicznego
na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej po rozstrzygnięciu Konkursu, a w tym
w szczególności:
koszt wykonania zagospodarowania i urządzenia terenu, tj. w szczególności małej
architektury, zieleni urządzonej, itp.,
koszt wykonania koniecznej dla prawidłowego infrastruktury komunikacyjnej, tj.
w szczególności dojść i dojazdów, miejsc parkingowych,
koszt wykonania koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury
technicznej, tj. w szczególności instalacji, przyłączy oraz ewentualnych rozbudów
sieci na potrzeby inwestycji, nie pozostających w kompetencji zakładów
branżowych,

1.7.2.
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-

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

koszt prac przygotowawczych do inwestycji związanych z infrastrukturą podziemną
znajdującą się pod działkami przeznaczonymi na inwestycje i inne koszty niezbędne
do realizacji inwestycji.
Szczegółowe wytyczne do projektowania zostaną przekazane w trybie udzielania
zamówienia z wolnej ręki zgodnie z pkt. 1.5.1. lit. b Regulaminu Konkursu.
Koszt, o którym mowa w pkt. 1.7.1. nie obejmuje:
budowy połączenia terenu inwestycji z drogą publiczną,
wykonania koniecznych przyłączy oraz ewentualnych rozbudów sieci pozostających
w kompetencji zakładów branżowych i/lub wykraczających poza obszar objęty
konkursem,
opracowania dokumentacji projektowej,
nadzoru inwestorskiego.
Koszt, o którym mowa w pkt. 1.7.1. obejmuje wszelkie niezbędne koszty pozwalające na
uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie przedpola obecnej siedziby Wydziału
Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie zgodnie z jego
przeznaczeniem i zachowaniem wymaganych założeń oraz parametrów urbanistycznych,
architektonicznych, estetycznych, funkcjonalnych, użytkowych i technicznych.
Oświadczenie Uczestnika konkursu dotyczące szacowanego kosztu wykonania prac
realizowanych na podstawie pracy konkursowej stanowi Załącznik nr F10 do Regulaminu
Konkursu.

1.8.

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania przedmiotu zamówienia
na dokumentację projektową będącą uszczegółowieniem pracy konkursowej

1.8.1.

Zamawiający przewiduje, że szacowane wynagrodzenie z tytułu opracowania kompletnej
dokumentacji projektowo-budowlanej niezbędnej do realizacji inwestycji, stanowiącej
uszczegółowienie i rozwinięcie pracy konkursowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
i pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych na
polach eksploatacji określonych we wzorze umowy, w tym za uzyskanie wszelkich zgód, nie
przekroczy kwoty 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), co
stanowi planowany łączny koszt wykonania przedmiotu zamówienia na kompletną
dokumentację projektowo-budowlaną będącą uszczegółowieniem pracy konkursowej.
Oświadczenie Uczestnika konkursu dotyczące szacowanego kosztu wykonania przedmiotu
zamówienia z wolnej ręki stanowi załącznik nr F10 do Regulaminu Konkursu. Przedmiot
zamówienia z wolnej ręki został opisany w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w
istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr F13 do Regulaminu Konkursu).
Powyższy koszt, o którym mowa w pkt. 1.8.1., wykonania prac wymaganych dla
uszczegółowienia pracy konkursowej polegających na opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, zgodnie ze
wzorem Umowy o prace projektowe (załącznik F13 do Regulaminu Konkursu), nie
uwzględnia kosztu wykonania dokumentacji dla:
ewentualnej przebudowy dróg publicznych poza terenem inwestycji,
wykonania koniecznych przyłączy oraz ewentualnych rozbudów sieci pozostających
w kompetencji zakładów branżowych i/lub wykraczających poza obszar objęty
konkursem.

1.8.2.

1.8.3.

1.9.

Sąd konkursowy

1.9.1.

Zamawiający powołał Sąd konkursowy w następującym składzie:
arch. Borysław Czarakcziew, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków
Krakowa
prof. arch. Tomasz Kapecki, Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Krakowskiej
im. T. Kościuszki, z ramienia Zamawiającego
prof. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki
Krakowskiej im. T. Kościuszki, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia
Przewodniczący,
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1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.

1.9.6.
1.9.7.

1.10.

prof. arch. Tomasz Kozłowski, Prodziekan ds. Organizacji Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Sędzia konkursowy SARP Oddział
Kraków,
Grzegorz Stawowy, Radny Miasta Krakowa,
arch. Marek Szeniawski, Sędzia Konkursowy SARP Odział Warszawa
Jarosław Tabor, Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
dr arch. Piotr Turkiewicz, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
prof. arch. Agata Zachariasz, z ramienia Zamawiającego, Sędzia Referent,
arch. Witold Zieliński, Wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby
Architektów
Zamawiający wyznacza zastępcę Sędziego Konkursowego:
arch. Paweł Wieczorek, z ramienia SARP Oddział Kraków,
dr arch. Izabela Sykta, z ramienia Zamawiającego.
Zamawiający powołuje Sekretarza Konkursu, który uczestniczy w obradach Sądu
konkursowego bez prawa głosu:
dr arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc, SARP Oddział Kraków
Obowiązki Sądu konkursowego są określone w Regulaminie Sądu konkursowego.
W przypadku odwołania członka lub członków Sądu konkursowego albo sekretarza
z przyczyn uniemożliwiających wykonywanie ich funkcji, Zamawiający może powołać
nowe osoby w ich miejsce z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zastępcy Sędziego,
o którym mowa w pkt. 1.9.2.
W przypadku odwołania sekretarza Konkursu z przyczyn uniemożliwiających wykonywanie
jego funkcji, Zamawiający może powołać nowe osoby w jego miejsce.
Na wniosek Sądu konkursowego, Zamawiający może powołać do udziału w obradach Sądu
konkursowego dodatkowe osoby, pełniące funkcje biegłych, konsultantów lub ekspertów
z głosem doradczym, które nie będą uczestniczyć w ostatecznej ocenie prac konkursowych.
Klasyfikacja CPV
Przedmiot Konkursu w odniesieniu do Ustawy Prawo zamówień publicznych kwalifikowany
według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71000000 - usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 – usługi architektoniczne i podobne,
71400000-2 – usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu,
71210000-3 – doradcze usługi architektoniczne,
71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego,
71242000-6 – przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,
71245000-7 – plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje,
71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją,
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71421000-5 – usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz,
71420000-8 – architektoniczne usługi zagospodarowania terenu,
79933000-3 – usługi towarzyszące usługom projektowym.
90721100-8 – usługi ochrony krajobrazu
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1.11.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Harmonogram Konkursu
Zadanie
Publikacja konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej
Zamawiającego
Zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu
Konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w
Konkursie
Termin publikacji wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu dotyczących
warunków dopuszczenia do udziału w Konkursie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w Konkursie
Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału
w Konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych
Zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu
Konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych
przez uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie
Termin publikacji odpowiedzi na pytania do Regulaminu Konkursu
dotyczących opracowania i składania prac konkursowych przez
uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie

8.

Termin złożenia prac konkursowych w Konkursie

9.

Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz
otwarcie wystawy pokonkursowej

10.

Publikacja wyników konkursu na stronie internetowej Organizatora

11.

Dyskusja pokonkursowa, publikacja katalogu prac konkursowych

12.

Wypłata nagród
Zaproszenie autora (autorów) pracy konkursowej uznanej przez Sąd
konkursowy za najlepszą do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej
ręki

13.

14.

Odbiór prac konkursowych przez uczestników Konkursu, którzy nie
otrzymali nagrody/wyróżnienia/wyróżnienia honorowego

Termin*
22 lipca 2022
do 29 lipca 2022
Zgodnie z ustawą
prawo zamówień
publicznych
do 15 sierpnia 2022
do godz. 14:00
do 26 sierpnia 2022
do 9 września 2022
Zgodnie z ustawą
prawo zamówień
publicznych
do 19 października
2022
do godz. 14:00
do 28 października
2022
do 28 października
2022
Termin zostanie
określony w dniu
rozstrzygnięcia
konkursu
do 28 listopada 2022
do 28 listopada 2022
Termin zostanie
określony w dniu
rozstrzygnięcia
konkursu

*Zamawiający zastrzega, iż podane terminy mogą ulec zmianie w przypadku przedłużającej się procedury konkursowej.
O zmianie terminów Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestników Konkursu drogą mailową i poprzez publikację
na stronie internetowej Organizatora i Współorganizatora.
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2.

CEL, ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

2.1.

Cel Konkursu
Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej zagospodarowania przedpola obecnej siedziby Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1 (dawnej rezydencji królewskiej
w Łobzowie, później siedziby Podchorążówki).
Teren konkursu przylega do nieruchomości, która kryje w sobie dawny pałac królewski
w Łobzowie. Później w przebudowanym obiekcie znalazła się Szkoła Kadetów, a od 1918
roku Szkoła Podchorążych Piechoty – Podchorążówka. Rezydencja królewska słynęła
niegdyś z pięknych ogrodów. Zespół był ważnym ośrodkiem sztuki ogrodowej i przez
przynajmniej dwa stulecia, w XVI i XVII wieku, wykształcił swoisty wzorzec ogrodu
włoskiego, kompozycji, która przez Janusza Bogdanowskiego określana była jako „ogród
sarmacki”. Obecnie, w budynku Podchorążówki, ma swoją siedzibę Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej.
Ogrody zabytkowe o bogatej historii są zwykle świadectwem zmieniającej się funkcji i formy,
a co za tym często idzie rangi i wartości ogrodu. Przykładem może być dawny królewski
ogród w Łobzowie. Ukształtowany w epoce renesansu, przechodził liczne przeobrażenia,
a na jego status miały wpływ zmienne losy rezydencji, w czasie których przepadły piękne
ogrody. Znaczące i nieodwracalne zmiany przyniósł okres powojenny (m.in. przekazanie
terenu wojsku i budowa stadionu, trybun – zniszczenie kopca Esterki, lokalizacja stacji
benzynowej na przedpolu). Dawne założenie zostało wtórnie podzielone między różnych
użytkowników i są to zmiany nieodwracalne. Na terenie historycznego ogrodu wybudowano
m.in.: stadion (oddany do użytku w 1953 roku – wówczas zniknął kopiec Esterki), trybuny,
halę sportową, pawilonowe niskostandardowe budynki, stację benzynową na przedpolu,
wprowadzono częściowo betonowe pełne ogrodzenia, skutecznie przerywając historyczne osi
i powiązania widokowe. Analiza kolejnych faz przekształceń pokazuje zmieniającą się
stylistykę, co wynika przede wszystkim ze sposobu użytkowania i kondycji właścicieli. W 2015
roku na tyłach Podchorążówki powstał na dawnej osi ogród inspirowany włoskim,
kwaterowym układem ad quadratum.
Obecnie przedmiotem konkursu jest przedpole Podchorążówki. Zieleń tu rosnąca nie
wykazuje cech układu komponowanego, dominują samosiewy, widoczne są rzędowe
nasadzenia. Ślady historycznego założenia są nieczytelne. Zachował się narys historycznych
granic, utrwalony murem i przebiegiem Młynówki. Mimo to teren posiada duży potencjał
i stwarza nadal wielką szansę utworzenia tu atrakcyjnego parku publicznego. Ważne
znaczenie dla przyszłych funkcji ma współczesny sposób użytkowania obiektu przez
Politechnikę Krakowską. Założeniem organizatorów konkursu jest uzyskanie prac, które
podejmą kontynuację historycznych i kulturowych tradycji miejsca, przywrócenie
świadomości społecznej o ważnym dla historii miasta obiekcie i jednym z pierwszych
ogrodów ozdobnych w Polsce, dostosowanie się do przyrodniczych właściwości miejsca,
maksymalne wykorzystanie walorów widokowych. Dla obecnego użytkownika niezwykle
ważne jest podniesienie walorów estetycznych i standardu urządzenia parku, odpowiednie
do potrzeb nowoczesnej szkoły wyższej, z rozważeniem elementów dydaktycznych
i uwzględnieniem aspektów środowiskowych bazujących na rozwiązaniach opartych na
przyrodzie (nature-based solutions). Zamawiający oczekuje rozwiązań innowacyjnych,
sprzyjających kreatywności studentów i edukacji odwiedzających, miejsca atrakcyjnego
dla spotkań i wydarzeń, w którym znajdzie się przestrzeń dla nauki (warsztaty) i sztuki
(wystawy).
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2.2.

Zadanie konkursowe, sposób wykorzystania wyników Konkursu przez zamawiającego
Zadaniem Konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami
niniejszego Regulaminu, koncepcji, do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
o której mowa w pkt. 1.8., umożliwiającej realizację inwestycji o której mowa w pkt. 1.7.
Uczestnik Konkursu, którego pracę Sąd konkursowy uzna za najlepszą z zastrzeżeniem pkt.
1.5.12., zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego zakres
został opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr F13 do Regulaminu Konkursu.

2.3.

Przedmiot Konkursu

2.3.1.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zagospodarowania przedpola obecnej siedziby Wydziału Architektury Politechniki
Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1 (dawnej rezydencji królewskiej w Łobzowie, później
siedziby Podchorążówki), terenu zlokalizowanego na działkach nr 236/8, 236/13, 236/14,
236/15, obręb 3, Jednostka ewidencyjna Krowodrza oraz na fragmentach działek nr 236/11,
236/12 (obręb, Jednostka ewidencyjna j.w.) zlokalizowanych po południowej stronie
frontowej elewacji budynku przy ul. Podchorążych 1.
Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Młynówka
Królewska – Grottgera II.
Rozwiązania przyjęte dla obszaru powinny uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego
tożsamość, rolę w skali miasta i regionu, a także rangę projektowanego obiektu i wartości
jakie powinien wnosić.
Szczegółowy opis przedmiotu Konkursu, a także założenia i wytyczne funkcjonalnoużytkowe oraz opis lokalizacji inwestycji stanowi załącznik nr M01 do Regulaminu
Konkursu pt. „Opis przedmiotu Konkursu, opis lokalizacji inwestycji, założenia i wytyczne
funkcjonalno-użytkowe”.
W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentami, wynikających z chronologii
ich powstawania, zawsze pierwszeństwo mają i obowiązujące są zapisy dokumentu „Opis
przedmiotu Konkursu, opis lokalizacji inwestycji, założenia i wytyczne funkcjonalnoużytkowe” (załącznik nr M01). Z tytułu wystąpienia takich rozbieżności i niezachowania
zasady hierarchizacji dokumentów, o której mowa wyżej, Uczestnikowi Konkursu nie
przysługują żadne roszczenia względem zamawiającego.

2.3.2.
2.3.3.

2.3.4.

2.4.

Opis lokalizacji inwestycji
Opis lokalizacji inwestycji znajduje się w załączniku nr M01 do Regulaminu Konkursu
pt. „Opis przedmiotu Konkursu, opis lokalizacji inwestycji, założenia i wytyczne
funkcjonalno-użytkowe”.

2.5.

Inne istotne wytyczne

2.5.1.

Uczestnik Konkursu może zaproponować dodatkowe powierzchnie o przeznaczeniu
ogólnym (funkcje towarzyszące nieobligatoryjne), możliwe do uzyskania ponad wymagany
program, w przypadku, gdy będzie to zasadne uwzględniając charakter przedmiotu
Konkursu, dostępny teren inwestycji oraz zakładane przez zamawiającego koszty realizacji
inwestycji.
Zamawiający oczekuje, że zaproponowane rozwiązania techniczne i technologiczne,
szczególnie w zakresie:
konstrukcji zaproponowanych obiektów i elementów małej architektury;
materiałów wykończeniowych;
projektu gospodarki zielenią wynikającego z koncepcji;
roślinności – składu gatunkowego;
instalacji wody i kanalizacji;
instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
zabezpieczeń monitoringu oraz kontroli dostępu;

2.5.2.
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2.5.3.

odpowiadały będą wysokim standardom jakościowym oraz wysokim standardom
energooszczędności.
W zakresie instalacji należy przewidzieć stosownie do szczegółowości pracy konkursowej:
zastosowanie systemów monitoringu, kontroli dostępu;
możliwość stosowania rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii,
zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi.

3.

WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE, wymagania jakie
muszą spełnić uczestnicy Konkursu w celu dopuszczenia do udziału
w Konkursie, oświadczenia i dokumenty jakie należy złożyć w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału

3.1.

Warunki dotyczące uczestników Konkursu

3.1.1.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Uczestnicy Konkursu mogą wspólnie brać udział w Konkursie. Przepisy dotyczące
Uczestnika Konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników biorących wspólnie udział
w Konkursie.
Powyższe informacje przedstawione w pkt. 3.1.1. i 3.1.2. oznaczają, że podmioty tam
wymienione mogą:
brać udział w Konkursie samodzielnie;
brać udział w Konkursie wspólnie;
przy czym zwraca się uwagę, że uczestnikami biorącymi udział w Konkursie wspólnie
są między innymi:
wspólnicy spółki cywilnej,
konsorcja.
Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału
w Konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Za złożenie wniosku lub pracy
konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem
Konkursu.
W przypadku wystąpienia przesłanek z art. 343 ust. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych,
Zamawiający odrzuci wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.
W przypadku wystąpienia przesłanek z art. 345 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych,
w tym w szczególności działań Uczestnika Konkursu, mogących doprowadzić do naruszenia
zachowania anonimowości Uczestnika Konkursu w stosunku do członków Sądu
konkursowego, praca konkursowa nie będzie podlegała ocenie.
Uczestnicy wspólnie biorący udział w Konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika
uprawnionego do reprezentowania tych uczestników. W tym celu uczestnicy ci powinni
złożyć odpowiednie dokumenty, których wzory są załącznikami do Regulaminu Konkursu.
Pełnomocnikiem uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie może być jeden z tych
uczestników.
W przypadku, gdy Uczestnik samodzielnie biorący udział w Konkursie ustanowi
pełnomocnika, odpowiednie pełnomocnictwo powinno być załączone elektronicznie do
wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie w formie elektronicznej (postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym) pod rygorem nieważności.
Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Uczestnika oraz powinno być zgodne co do treści z wzorem stanowiącym załącznik nr F03
do Regulaminu Konkursu.
Uczestnicy wspólnie biorący udział w Konkursie, po ustanowieniu pełnomocnika, załączają
do wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie pełnomocnictwo w formie
elektronicznej
(postaci
elektronicznej
opatrzonej
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem
osobistym) pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby

3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.
3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.
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3.1.10.

uprawnione do reprezentowania wszystkich uczestników wspólnie biorących udział w
Konkursie oraz powinno być zgodne co do treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr F04
do Regulaminu Konkursu.
Osobą upoważnioną do reprezentowania Uczestnika Konkursu może być:
- osoba upoważniona (lub osoby upoważnione), zgodnie z zasadą reprezentacji,
do składania oświadczeń woli, w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej,
- pełnomocnik Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie lub pełnomocnik
uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie.

3.2.

Warunki jakie powinien spełnić Uczestnik Konkursu

3.2.1.

Każdy Uczestnik, w tym biorący wspólnie udział w konkursie, ubiegający się o dopuszczenie
do udziału w Konkursie nie może podlegać wykluczeniu z Konkursu na podstawie Ustawy
Prawo zamówień publicznych art. 109 ust. 1 pkt 4-5, 7-10.
Każdy Uczestnik ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest
spełnić warunki udziału w Konkursie wskazane w 3.2.4
W przypadku, gdy uczestnicy wspólnie biorą udział w Konkursie, przesłanki wykluczenia, o
których mowa w pkt. 3.2.1. będą spełnione, gdy nie zachodzą one wobec żadnego z
Uczestników występujących wspólnie, zaś warunki, o których mowa w 3.2.2. będą spełnione
gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy występujący wspólnie.
W zakresie warunków wymienionych w pkt. 3.2.2., Zamawiający wymaga, aby Uczestnik
Konkursu wykazał, że:
3.2.4.1. dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która
zostanie skierowana do jego wykonania, tj. posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz dokumentacji
projektowej,
3.2.4.2. dysponuje co najmniej jedną osobą przeznaczoną na funkcję architekta
krajobrazu, posiadającą tytuł mgr inż. lub inż. architektury krajobrazu lub inne
równoważne wykształcenie.
Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne z określonymi w pkt. 3.2.4.1., zdobyte w
innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
Uczestnik, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z wnioskiem, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Uczestnik realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Uczestnik nie może, po upływie terminu składania wniosków powoływać się na zdolności
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków nie
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby.

3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.3.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz wymagane oświadczenia
i dokumenty (podmiotowe środki dowodowe)

3.3.1.

Warunki techniczne przygotowania i składania wniosków oraz Dział oświadczeń za pomocą
platformy elektronicznej zostały określone w załączniku F01.
3.3.2.
W celu dopuszczenia do udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie
Konkursu, Uczestnik powinien złożyć poprzez platformę komunikacji elektronicznej:
3.3.2.1.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
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3.3.2.2.

Wykaz osób potwierdzający spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 3.2.4.
skierowanych przez Uczestnika do realizacji wraz z informacjami na temat ich
wykształcenia, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami, w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym
lub elektronicznym podpisem osobistym;
3.3.2.3.
Oświadczenie własne o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie określonym w pkt.
3.2.1 Regulaminu Konkursu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub
elektronicznym podpisem osobistym.
3.3.3.
Jeżeli Uczestnik Konkursu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiednio do treści zapisów
powyżej i załącznika F07.
3.3.4.
Termin składania wniosków upływa w dniu i o godzinie wskazanej w pkt. 1.11. Regulaminu
Konkursu.
3.3.5.
Wnioski złożone po upływie terminu podlegają odrzuceniu.
3.4.

Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

3.4.1.

Sekretarz organizacyjny Konkursu, bezpośrednio po upływie terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z oświadczeniami i dokumentami, dokonuje
otwarcia złożonych wniosków, bada je pod względem spełnienia warunków określonych
Regulaminem Konkursu, ewentualnie wzywa uczestników do ich uzupełnień lub wyjaśnień
oraz dokonuje oceny spełnienia przez uczestników warunków udziału w Konkursie
określonych w Regulaminie Konkursu według formuły „spełnia – nie spełnia”, a następnie
przekazuje stosowny protokół do zatwierdzenia zamawiającemu.
Ewentualne wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia wniosków o dopuszczenie do udziału
w Konkursie wraz z oświadczeniami i dokumentami, wysyłane będą za pośrednictwem
platformy komunikacji elektronicznej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek problemy techniczne uniemożliwiające otwarcie konkursowej platformy
komunikacji elektronicznej przez Uczestnika Konkursu (takie jak awarie komputerów lub
serwerów Uczestnika albo awarie serwerów / komputerów dostawców usług pocztowych dla
Uczestnika). W celu zachowania anonimowości uczestników Konkursu w stosunku do
członków Sądu konkursowego, osoby pełniące funkcję sędziów konkursowych nie będą
brały udziału w ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Nie będzie także
upubliczniona lista uczestników Konkursu zakwalifikowanych do udziału w Konkursie.
Po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w Konkursie Zamawiający zaprosi
uczestników spełniających warunki uczestnictwa, do Konkursu. W imieniu zamawiającego
zaproszenia, o których mowa powyżej rozesłane będą przez sekretarza organizacyjnego
Konkursu lub sekretarza pomocniczego, za pomocą platformy komunikacji
elektronicznej.

3.4.2.

3.4.3.

3.5.

Zmiana lub wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz informacje
niejawne

3.5.1.

Uczestnik Konkursu może zmienić lub wycofać wniosek o dopuszczenie do udziału w
Konkursie wyłącznie przed upływem terminu składania wniosków, wyłącznie elektronicznie
za pomocą platformy komunikacji elektronicznej.
W przypadku, gdy informacje zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), Uczestnik
Konkursu w celu utrzymania poufności tych informacji, załącza je do wniosku

3.5.2.
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3.5.3.

o dopuszczenie do udziału w konkursie w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku
(“INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”). Nie
ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
W przypadku niezabezpieczenia lub nieuzasadnienia przez Uczestnika Konkursu we
wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie informacji zastrzeżonych zgodnie
z postanowieniami Regulaminu Konkursu, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia
wobec Zamawiającego.

3.6.

Podstawowe warunki jakie będą wymagane od Uczestnika (uczestników biorących w
Konkursie udział wspólnie), przed podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji
projektowej.

3.6.1.

Przed przystąpieniem do negocjacji Zamawiający może żądać od Uczestnika konkursu
samodzielnie biorącego udział w konkursie lub Uczestników konkursu wspólnie biorących
udział w konkursie dokumentów lub/i oświadczeń w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu składanych
na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego
zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art.
80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
Każdy Uczestnik, w tym biorący wspólnie udział w konkursie, zaproszony do negocjacji nie
może podlegać wykluczeniu z Konkursu na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych
art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, 7-10.
Uczestnik, zaproszony do negocjacji, przed podpisaniem umowy na opracowanie
dokumentacji projektowej o której mowa w rozdziałach 1.8 oraz 2.3., będzie zobowiązany
wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które
zostaną skierowane do jego realizacji, tj.:
co najmniej jedną osobą będącą projektantem (projektant główny) legitymującą się
uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i będącą
członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
co najmniej jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
niezbędnym do realizacji zamówienia i będącą członkiem odpowiedniej izby
samorządu zawodowego,
co najmniej jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie
niezbędnym do realizacji zamówienia i będącą członkiem odpowiedniej izby
samorządu zawodowego,
co najmniej jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do
realizacji zamówienia i będącą członkiem odpowiedniej izby samorządu
zawodowego,
co najmniej jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i
będącą członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
co najmniej jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie

3.6.2.
3.6.3.
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niezbędnym do realizacji zamówienia i będącą członkiem odpowiedniej izby
samorządu zawodowego,

4.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES, SPOSÓB OPRACOWANIA, PREZENTACJI I
SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

4.1.

Informacje ogólne

4.1.1.

4.1.6.

Praca konkursowa w sposób klarowny, jednoznaczny i szczegółowy powinna wskazywać
na zaproponowaną ideę przyjętych rozwiązań krajobrazowych, architektonicznych,
programowych, funkcjonalno-użytkowych i materiałowych oraz relacji z otoczeniem
bliższym i dalszym. W pracy konkursowej powinno być czytelnie pokazane zastosowanie się
do wytycznych stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu.
Pod względem graficznym pracę konkursową powinna cechować czytelność informacji
tekstowej oraz rysunkowej.
Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich stron trzecich, tak w zakresie
merytorycznym, jak i wykorzystanych narzędzi do jej opracowania.
Nie będą rozpatrywane prace konkursowe, które zostały opracowane w sposób
umożliwiający identyfikację ich autorów lub uczestników.
Każdy Uczestnik (lub każdorazowi uczestnicy biorący udział w Konkursie wspólnie) może
złożyć jedną pracę Konkursową.
Nie dopuszcza się rozwiązań wariantowych.

4.2.

Zawartość pracy konkursowej, sposób i forma opracowania, prezentacji oraz składania

4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

4.2.1.

Praca Konkursowa powinna składać się z:
4.2.1.1.
części graficznej (na białym tle, nie dopuszcza się plansz „negatywowych” na
ciemnym tle) złożonej z co najwyżej 3 plansz o wymiarach 100x70 cm
w układzie poziomym;
4.2.1.2.
części opisowej (na białym tle, nie dopuszcza się plansz „negatywowych”
na ciemnym tle) w formacie A3;
4.2.2.
Praca konkursowa powinna w szczególności obejmować kwestie dotyczące:
- układu przestrzennego zawierającego czytelnie wyodrębnione wnętrza parkowe,
masywy drzewostanu, grupy, formy soliterowe, osi kompozycyjne, punkty i otwarcia
widokowe zewnętrzne oraz wewnętrzne, dominanty i subdominanty architektoniczne,
akcenty, układ komunikacyjny,
- szaty roślinnej – w tym założenia do projektu gospodarki drzewostanem, uzupełnienie
krzewów, nowe nasadzenia drzew, lokalizację i formy przestrzenne parterów (np.
rabaty, roślinność okrywowa), ogólne założenia do doboru roślinnego, z uzasadnieniem
doboru,
- układu drogowego z uwzględnieniem ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, jezdnych
i ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych z propozycją nawierzchni,
- zagospodarowania terenu uwzględniające gospodarowanie wodą deszczową,
z uwzględnieniem przeszłości terenu,
- oświetlenia terenu, w tym wskazanie, które elementy układu mają zostać oświetlone,
określenie typu oświetlenia,
- projektu organizacji przestrzeni wypoczynku i innych zaprojektowanych,
- małej architektury, w tym np. ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, murków,
elementów ścieżek edukacyjnych i innych – o ile takie są planowane przez uczestników
konkursu,
- szacunkowych kosztów realizacji poszczególnych elementów.
4.2.3.
Część graficzna powinna zawierać:
−
Schemat kompozycji i powiązań komunikacyjnych terenu,
−
Koncepcję zagospodarowania terenu z uwzględnieniem najbliższych, lokalnych
powiązań z terenami sąsiednimi, wykonaną na mapie do celów projektowych - rysunek
w skali 1:250,
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−
−

Projekt gospodarki drzewostanem wynikający z koncepcji zagospodarowania terenu,
Minimum 2 wizualizacje z „lotu ptaka” przedstawiające w czytelny sposób całość
projektu terenu objętego konkursem,
−
Minimum 4 wizualizacje z perspektywy człowieka, w tym jedna z historycznej osi na
dawny pałac królewski,
−
Minimum dwa przekroje przez teren w charakterystycznych punktach w skali 1:250,
−
Schemat komunikacji pieszej, kołowej i rowerowej wraz z wyznaczonymi miejscami
do samochodów (20-25 samochodów),
−
Propozycje rozwiązania zieleni i nawierzchni,
−
Koncepcje obiektów małej architektury, w tym miejsca postoju dla rowerzystów, a
także wiaty śmietnikowej,
−
Bilans powierzchni zagospodarowania terenu.
4.2.4.
Część opisowa w formie zeszytu A3 powinna zawierać:
2 egzemplarze części opisowej, zawierającej opis uzasadniający ideę i przyjętą koncepcję,
w tym propozycje użytych materiałów, w formacie A3, której objętość nie może przekraczać
5 stron, bez uwzględniania tabel kosztorysowych
4.2.4.1.
Tekst opisu - objętość tekstu nie powinna przekraczać 2 ponumerowanych stron
A3. Objętość tekstu powinna wynosić ok. 15 000 znaków. Tekst powinien
zawierać:
uszczegółowiony opis założeń ideowych oraz koncepcji zabudowy
i zagospodarowania, w tym powiązań z terenami sąsiadującymi,
a zwłaszcza przestrzeniami publicznymi, a także kontekstami dalszymi;
opis koncepcji architektonicznej w zakresie rozwiązań funkcjonalnoprzestrzennych, konstrukcyjnych, materiałowych, instalacyjnych;
opis proponowanych rozwiązań proekologicznych i w zakresie
gospodarowania wodą.
Do liczby stron nie wlicza się strony tytułowej (nieobowiązkowej) oraz tabeli z
gospodarką zielenią i zestawieniem roślinności projektowanej.
4.2.4.2.
Informacje o planowanych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie
pracy konkursowej, o których mowa w pkt. 1.7., oraz planowanych kosztach
wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 1.8., sporządzone
zgodnie co do treści z załącznikiem nr F10 do Regulaminu Konkursu;
4.2.4.3.
Szczegółowy bilans terenu.
4.2.5.
Pracę konkursową należy oznaczyć na pierwszej stronie części opisowej trzycyfrowym
Numerem Identyfikacyjnym Uczestnika, który platforma komunikacji elektronicznej
automatycznie nadaje na zasadzie losowej każdemu Uczestnikowi dopuszczonemu do
udziału w Konkursie.
4.2.6.
Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia i godziny
oznaczonej w pkt. 1.11., w formie zapisu cyfrowego poprzez platformę komunikacji
elektronicznej. Materiały należy przesyłać w formatach opisanych szczegółowo
w załączniku F01 do Regulaminu Konkursu – informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania plików w komunikacji elektronicznej.

4.2.7.

4.2.8.

Uwaga! Pliki należy pozbawić cech umożliwiających identyfikację autorów lub Uczestnika
(w tym metadanych). Dokumenty na nośniku elektronicznym nie mogą być chronione hasłem
lub zabezpieczone w inny sposób przed korzystaniem z nich przez Sąd konkursowy oraz przez
Zamawiającego. Bezwzględnie nie można opatrzyć podpisem elektronicznym plików z
częścią graficzną i częścią opisową pracy konkursowej pod rygorem wykluczenia Uczestnika
z Konkursu.
Wraz z pracą konkursową w formie zapisu cyfrowego należy złożyć kartę
identyfikacyjną zgodną co treści z załącznikiem nr F09 do Regulaminu Konkursu w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Prace
konkursowe należy złożyć za pośrednictwem platformy komunikacji elektronicznej.
Organizator dodatkowo wprowadza obowiązek złożenia wersji papierowej pracy
konkursowej która powinna zawierać:
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a)

4.2.9.
4.2.10.

4.2.11.

część graficzną naklejoną na sztywny lekki podkład (np. poprzez tzw. podklejanie na
piankę) o wymiarach 100x70 cm w układzie poziomym;
b)
cześć opisową w formie zeszytu formatu A3 ze spiętymi w jeden komplet: częścią
opisową i zmniejszonymi do formatu A3 planszami. Materiały nieobjęte zakresem
Konkursu nie będą rozpatrywane;
Prace konkursowe w wersji papierowej należy składać na adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków
Pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków
Z dopiskiem „KONCEPCJA PRZEDPOLA WA PK”
w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 1.11.
W zakresie złożenia postaci papierowej pracy konkursowej zgodnie z 6.2.10 Zamawiający
na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odstępuje od
wyłącznego wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej i wprowadza wymóg
dodatkowego złożenia postaci papierowej pracy konkursowej ze względu na konieczność
zachowania jednolitego zamierzonego przez uczestnika charakteru graficznego (odcienie
kolorystyczne, grubości linii etc.), które mogą wpływać na ocenę a które w postaci
elektronicznej mogą nie zachowywać zamierzonych przez uczestnika efektów estetycznych.
Materiały nieobjęte zakresem Konkursu lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Praca konkursowa może być wycofana wyłącznie przed upływem terminu składania prac.
Wycofanie może nastąpić poprzez platformę komunikacji elektronicznej wyłącznie przez
Uczestnika lub Pełnomocnika Uczestnika Konkursu. Przesłana wersja papierowa pracy
konkursowej nie będzie wówczas poddana ocenie ani prezentowana w ramach wystawy,
katalogu oraz dyskusji pokonkursowej.
Wprowadzenie zmian i uzupełnień do pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie przed
upływem terminu składania prac. Wprowadzenie zmian lub uzupełnień pracy konkursowej
musi nastąpić z zachowaniem wymogów określonych dla pracy konkursowej, z
zastrzeżeniem, że będą wprowadzone na platformę komunikacji elektronicznej przez
Uczestnika lub Pełnomocnika Uczestnika Konkursu.

5.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH, OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

5.1.

Tryb oceny prac konkursowych

5.1.1.

Oceny prac dokonuje Sąd konkursowy, na posiedzeniach zamkniętych, oceniając zgodność
prac, co do zasady z istotnymi wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi
w Regulaminie Konkursu oraz dokonując oceny prac konkursowych na podstawie kryteriów
określonych w pkt. 5.2. niniejszego rozdziału.
5.1.2.
Sąd konkursowy rozstrzyga Konkurs, dokonując wyboru najlepszej pracy konkursowej.
W szczególności Sąd konkursowy:
5.1.2.1.
wskazuje pracę, która powinna być nagrodzona pierwszą nagrodą wraz
z wysokością nagrody lub wskazuje na odstąpienie od przyznania nagrody, gdy
wszystkie prace konkursowe w istotny sposób nie spełniają wymagań określonych
w Regulaminie Konkursu;
5.1.2.2.
może przyznać drugą i trzecią nagrodę oraz wyróżnienia honorowe dla autorów
prac konkursowych;
5.1.2.3.
sporządza informacje o pracach nagrodzonych i pracach wyróżnionych;
5.1.2.4.
przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu;
5.1.2.5.
opracowuje zalecenia pokonkursowe dla pracy, która uzyskała pierwszą i drugą
nagrodę;
5.1.2.6.
przedstawia wyniki Konkursu do zatwierdzenia kierownikowi Zamawiającego;
5.1.2.7.
przygotowuje uzasadnienie braku rozstrzygnięcia Konkursu.
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5.2.

Kryteria oceny prac konkursowych

5.2.1.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
5.2.1.1.
atrakcyjność oraz realność zaproponowanych rozwiązań krajobrazowych
i urbanistycznych oraz atrakcyjność i realność zaproponowanych rozwiązań
architektonicznych;
5.2.1.2.
trafność oraz prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych i programowo
przestrzennych zagospodarowania i obiektów małej architektury; w tym
szczególną uwagę należy zwrócić na spełnienie w pracy wytycznych zawartych
w Postanowieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej dot. oddalenia bliższej krawędzi drogi pożarowej od ściany (załącznik
M07 wraz z fragmentem ekspertyzy stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz
szkicem);
5.2.1.3.
ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów
budowy oraz eksploatacji obiektów;
5.2.1.4.
zasadność przyjętych rozwiązań technicznych z uwzględnieniem rozwiązań
energooszczędnych.
5.2.2.
Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Sąd konkursowy na podstawie
powyższych wszystkich z kryteriów oraz spełnienia wymogów Regulaminu Konkursu
dotyczących prac konkursowych, co zostanie zapisane w protokole Sądu Konkursowego.
5.3.

Ogłoszenie wyników Konkursu

5.3.1.

O miejscu i godzinie ogłoszenia wyników uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani
odrębnym pismem lub pocztą elektroniczną.
Po oficjalnym ogłoszeniu wyników Konkursu sekretarz organizacyjny Konkursu dokona,
w obecności Sądu konkursowego oraz kierownika zamawiającego, publicznego odtajnienia
i identyfikacji wszystkich prac konkursowych, przyporządkowując prace poszczególnym
uczestnikom, na podstawie numeru kodowego nadanego przez sekretarza organizacyjnego
wszystkim elementom pracy konkursowej oraz kart identyfikacyjnych załączonych do prac
konkursowych złożonych w konkursie.
W przypadku stwierdzenia, po identyfikacji prac konkursowych, że praca konkursowa
została złożona przez Uczestnika nie zaproszonego do złożenia pracy konkursowej lub jeśli
Uczestnik Konkursu występuje w więcej niż jednej pracy konkursowej, taka praca lub prace
nie podlegają ocenie.
O wynikach Konkursu Zamawiający zawiadomi wszystkich uczestników, którzy zostali
dopuszczeni do udziału w Konkursie, a także zamieści ogłoszenie na stronie internetowej
www.sarp.krakow.pl, jak również niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu, przekazuje
ogłoszenie o jego wynikach Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Po rozstrzygnięciu Konkursu wszystkie prace konkursowe złożone w konkursie zostaną
zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Zawiadomienie w tej sprawie Zamawiający
zamieści na stronach internetowych wskazanych powyżej oraz prześle pocztą elektroniczną
do wszystkich uczestników zaproszonych do udziału w Konkursie. Zakłada się, że otwarcie
wystawy pokonkursowej odbędzie się w dniu i miejscu publicznego ogłoszenia wyników
Konkursu, po ogłoszeniu tych wyników.
Po rozstrzygnięciu Konkursu przewidziana jest dyskusja pokonkursowa. Przeprowadzenie
dyskusji zależne będzie od sytuacji epidemicznej, a informacje w tym zakresie zostaną
opublikowane na stronie internetowej konkursu i stronie internetowej Zamawiającego.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.
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6.

INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

6.1.

Zobowiązania uczestników Konkursu oraz Zamawiającego, w tym pola eksploatacji prac
konkursowych oraz postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych
do pracy konkursowej, która otrzyma pierwszą nagrodę oraz pozostałych prac
nagrodzonych i wyróżnionych

6.1.1.

Prace konkursowe ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie ani
w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników Konkursu.
Zamawiający, niezależnie od terminu wypłaty nagród i wyróżnień i bez dodatkowego
wynagrodzenia dla uczestników Konkursu, zastrzega sobie prawo prezentacji i pierwszego
publicznego udostępnienia wszystkich lub wybranych prac konkursowych podczas
publicznej wystawy pokonkursowej oraz w ramach publikacji pokonkursowej, możliwość
ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki (w tym techniki drukarskiej,
reprograficznej i zapisu cyfrowego), użyczania, wytwarzania w sposób opisany powyżej
egzemplarzy utworu i ich rozpowszechniania w formie katalogu wystawy - drukowanego lub
cyfrowego), a także w sieci Internet i innych mediach. W tym zakresie wszyscy uczestnicy
udzielają Zamawiającemu bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i
czasowo od momentu zatwierdzenia wyników Konkursu przez kierownika Zamawiającego.
Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na dokonanie niezbędnych modyfikacji (np. w zakresie
zmiany formatu, prezentacji, wyłącznie niektórych elementów pracy konkursowej),
związanych z publikacją prac konkursowych. Oświadczenie o udzieleniu licencji na
powyższych zasadach zostało zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
Ustalenia pkt. 6.1.2. nie naruszają osobistych praw autorskich autorów prac konkursowych.
Uczestnicy Konkursu, którym przyznane zostaną nagrody lub uzyskają wyróżnienie
honorowe, udzielają zamawiającemu licencji wyłącznej na czas nieokreślony, bez ograniczeń
terytorialnych do prac konkursowych, z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu, na podstawie
zawartej z Zamawiającym umowy, której wzór stanowi załącznik nr F11 do Regulaminu
Konkursu na następujących polach eksploatacji w nim opisanych.
Licencja, o której mowa w pkt. 6.1.4. może być wypowiedziana z zachowaniem 5-letniego
okresu wypowiedzenia.
Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 6.1.4. obliguje Zamawiającego do każdorazowego
zamieszczenia nazwy Uczestnika (uczestników) Konkursu oraz składu zespołu autorskiego,
stosownie do woli Uczestnika Konkursu w wymienionych w pkt. 6.1.4. przypadkach
eksploatacji, chyba, że Uczestnik Konkursu zastrzeże, że nie życzy sobie umieszczania takiej
informacji, co oświadczy w formie pisemnej. W takim wypadku zamieszczona może być
liczba rozpoznawcza pracy konkursowej, o której mowa w Regulaminie Konkursu.
Uczestnik Konkursu, którego praca Konkursowa zostanie uznana przez Sąd konkursowy
za najlepszą, zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw
majątkowych do pracy konkursowej, na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy, której
wzór stanowi załącznik nr F12 do Regulaminu Konkursu.
Uczestnik Konkursu oświadczy i zagwarantuje, iż korzystanie przez zamawiającego
z utworu, nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych
praw autorskich osób trzecich. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny względem
Zamawiającego za wszelkie wady prawne utworu, a w szczególności za ewentualne
roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej.

6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.
6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.2.

Zakres i termin wykonania opracowań stanowiących przedmiot zamówienia udzielonego
w trybie zamówienia z wolnej ręki

6.2.1.

Termin wykonania opracowań stanowiących przedmiot zamówienia udzielonego w trybie
zamówienia z wolnej ręki planuje się do końca 30 czerwca 2023.
Kolejne fazy dokumentacji projektowej powinny być wykonane zgodnie i w terminach
opisanych we wzorze umowy o prace projektowe, która stanowi załącznik F13 do
Regulaminu Konkursu.

6.2.2.
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6.3.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących uczestnikom Konkursu

6.3.1.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.3.2.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
6.3.3.
Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim i wszystkie dokumenty
przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz
uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich
tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia
tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.
6.3.4.
Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników
postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.
6.3.5.
Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie
do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia
podpisem zaufanym.
6.3.6.
Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego i jeżeli koniec terminu
do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
6.3.7.
Odwołanie przysługuje na:
6.3.7.1.
niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,
6.3.7.2.
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania
Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy,
6.3.7.3.
zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do
tego obowiązany.
6.3.8.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6.3.9.
Odwołanie wnosi się:
6.3.9.1.
w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne,
w terminie:
a)
10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana
w sposób inny niż określony w lit. a,
6.3.10. w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
a)
5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
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b)

6.3.11.

6.3.12.

6.3.13.

6.3.14.
6.3.15.
6.3.16.
6.3.17.
6.3.18.

6.3.19.

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
a)
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne,
b)
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których
wartość jest mniejsza niż progi unijne.
Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 9 i 10 powyżej wnosi się w terminie:
a)
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne,
b)
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu
zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a)
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki,
b)
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki,
c)
miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo zamieścił
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki.
Szczegółowy zakres i elementy odwołania określone są w art. 516 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli
obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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6.3.20.
6.3.21.
6.3.22.
6.4.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga
kasacyjna do Sądu Najwyższego.
Skargę kasacyjną może wnieść strona oraz Prezes Urzędu. Przepisy części pierwszej księgi
pierwszej tytułu VI działu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego stosuje się.
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
„Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacje o ochronie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej
„RODO”) Zamawiający informuje, że:
1)
Administratorzy danych osobowych: Administratorem danych osobowych
Uczestnika Konkursu jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków.
2)
Kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl
i tel. 12 628 22 37.
3)
Cele przetwarzania danych. Administrator będzie przetwarzać dane Uczestnika
konkursu w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz na potrzeby
wykorzystania prac konkursowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
o którym mowa w Regulaminie Konkursu.
4)
Informacja o wymogu podania danych wynikających z przepisu prawa.
Obowiązek podania przez Uczestnika konkursu danych osobowych, o których
mowa w Regulaminie jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach
Ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w konkursie, w tym
art. 123 Ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit.
c) Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5)
Konsekwencje niepodania danych osobowych. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6)
Okres przechowywania danych. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą
przechowywane przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu.
7)
Prawa osób, których dane dotyczą. Uczestnik konkursu ma prawo:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
dotyczących Uczestnika konkursu;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
dotyczących Uczestnika konkursu;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratorów
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
8)
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uczestnik konkursu ma
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)
Odbiorcy danych. Dane osobowe Uczestnika konkursu mogą zostać ujawnione
na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonym konkursem.
10)
Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych. Dane Uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.
11)
Dodatkowe informacje. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje:
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-

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
Uczestnika konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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6.5.

Wykaz załączników do Regulaminu Konkursu

6.5.1.

Załączniki Formalne „F”

Nr
zał.

Opis załącznika

Wyjaśnienia

F01

Wzór informacji jakie wymagania techniczne i
organizacyjne są na platformie https://epk.sarp.pl/

F02

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w
Konkursie

F03

Wzór
pełnomocnictwa
do reprezentowania
uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział
w Konkursie

F04

Wzór
pełnomocnictwa
do
reprezentowania
uczestników Konkursu wspólnie biorących udział
w Konkursie

F05

Wykaz osób, na potwierdzenie spełnienia
warunku, o którym mowa w pkt. 3.2.4.
Regulaminu Konkursu

F06

Oświadczenie
wykluczeniu

F07

Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów

F08

Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej

F09

Wzór karty identyfikacyjnej pracy konkursowej
Informacja o planowanych kosztach wykonania prac
realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz
kosztach wykonania przedmiotu zamówienia

informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych na platformie https://epk.sarp.pl/
wniosek powinien być składany zgodnie
z Regulaminem Konkursu i harmonogramem
Konkursu
dokument składany wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do udziału w konkursie wyłącznie
w przypadku ustanowienia pełnomocnika uczestnika
Konkursu
dokument składany wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do udziału w konkursie wyłącznie
w przypadku
ustanowienia
pełnomocnika
uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie
dokument składany obligatoryjnie wraz z
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
Konkursie
dokument składany obligatoryjnie wraz z
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
Konkursie
dokument składany wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do udziału w konkursie wymagany w
przypadku udostępnienia przez podmiot trzeci
zasobów niezbędnych dla wykazania spełnienia
warunków udziału w konkursie lub negocjacjach w
trybie zamówienia z wolnej ręki
dokument zostanie przekazany uczestnikowi przez
sekretarza Konkursu lub przesłany na adres
wskazany przez uczestnika w przypadku nadesłania
pracy konkursowej pocztą lub pocztą kurierską (w
tym wypadku wypełniony dokument przez
uczestnika powinien być załączony do przesyłki w
sposób nie powodujący konieczności otwarcia
przesyłki)
dokument składany wraz z pracą konkursową
dotyczy uczestników zaproszonych do Konkursu,
dokument powinien być złożony wraz z częścią
opisową pracy konkursowej i trwale z nią połączony
umowa zawierana po publicznym ogłoszeniu
wyników Konkursu
umowa zawierana po publicznym ogłoszeniu
wyników Konkursu, przez autora którego praca
Konkursowa otrzyma pierwszą nagrodę
umowa zawierana po publicznym ogłoszeniu
wyników Konkursu, przez autora którego praca
Konkursowa otrzyma pierwszą nagrodę lub drugą
nagrodę zgodnie z zapisami pkt. 1.5

F10

własne

o

niepodleganiu

F11

Wzór umowy – udzielenie licencji niewyłącznej

F12

Wzór umowy – przeniesienie autorskich praw
majątkowych

F13

Wzór umowy o prace projektowe
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F14
6.5.2.
Nr
zał.
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13

M14

Wykaz
osób,
które
będą
uczestniczyć
w wykonywaniu
zamówienia
na wykonanie
dokumentacji projektowej zgodnie z pkt. 3.6.1.3.

dokument wymagany wyłącznie od uczestnika
zaproszonego do negocjacji w trybie zamówienia z
wolnej ręki

Załączniki merytoryczne „M”
Opis załącznika
Opis przedmiotu Konkursu, opis lokalizacji inwestycji, założenia i wytyczne funkcjonalno-użytkowe
MPZP Młynówka Królewska – Grottgera II. Źródło: Młynówka Królewska - Grottgera II- Biuletyn
Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK
Mapa do celów projektowych w formie pliku pdf z zaznaczonymi granicami terenu objętego
opracowaniem oraz w formie pliku w formacie dwg
Inwentaryzacja filmowa – materiały z drona
Inwentaryzacja fotograficzna
Materiały historyczne wraz z zestawem materiałów kartograficznych i ikonograficznych
Postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dot. oddalenia
bliższej krawędzi drogi pożarowej od ściany wraz z fragmentem ekspertyzy stanu bezpieczeństwa
pożarowego oraz szkicem (załącznikiem graficznym)
Inwentaryzacja zieleni wraz z uwagami do projektu gospodarki zielenią dla terenu części otoczenia
pałacu w Łobzowie Kraków, ul. Podchorążych 1
Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie dotycząca koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej zagospodarowania przedpola siedziby Wydziału Architektury Politechniki
Krakowskiej przy ul. Piodchorążych 1.
Wytyczne Zarządu Dróg Miasta Krakowa dot. modernizacji parku przed Pałacem w Łobzowie
Zgoda Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie na urządzenie drogi pożarowej na działce nr
476/121 obręb 3 Krowodrza
Projekt rozbudowy instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku dawnego Pałacu Królewkiego w
Łobzowie wraz z pozwoleniem konserwatorskim
Rysunki elewacji Podchorążówki.
Materiał wykonany w Katedrze Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfrowych na Wydziale
Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Autorzy: dr inż. arch. Farid
Nassery, dr inż. arch. Rafał Zieliński i mgr inż. arch. Szymon Filipowski.
Księga Identyfikacji Wizualnej PK. Źródło:
https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3428&Itemid=1308&lang=pl.
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