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1.0.

Nazwa i adres Zamawiającego.
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, adres:
42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, będący organizatorem konkursu, zwany
dalej Zamawiającym.

2.0.

Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego konkurs na podstawie upoważnienia Zamawiającego.
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Częstochowa, adres: ul. M. Kopernika
11/11, 42-217 Częstochowa, tel. 731744168, e-mail: czestochowa@sarp.org.pl strona internetowa: www.czestochowa.sarp.org.pl zwane dalej Organizatorem Wykonawczym.

3.0.

Forma oraz podstawa prawna konkursu.
Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny, przeprowadzany na podstawie „Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843,
z późniejszymi zmianami), o wartości poniżej kwot, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy. Ponadto zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie, w jakim odnoszą się do przedmiotu
postępowania, a w szczególności:
1) „Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane” (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333,
z późniejszymi zmianami), wraz z aktami wykonawczymi;
2) „Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych” (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470
z późniejszymi zmianami), wraz z aktami wykonawczymi;
3) „Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (t.j.
Dz.U. 2019 poz. 1231, z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi;
4) Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) zwane RODO.

4.0.

Przedmiot konkursu.
Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zlokalizowanego na działce o
oznaczeniu 246401_1.0075.26 oraz zagospodarowania tej działki jako obszaru opracowania, związanego bezpośrednio z projektowanym obiektem.

5.0.

Cel konkursu.
Celem konkursu jest uzyskanie optymalnego rozwiązania projektowego – koncepcji
architektonicznej obiektu o którym mowa w pkt 4.

6.0.

Koszty.

6.1.

Maksymalny, planowany, łączny koszt wykonania robót realizowanych na podstawie
pracy konkursowej wynosi 13.500.000,00 PLN netto (słownie: trzynaście milionów
pięćset tysięcy) z zastrzeżeniem pkt 6.2.
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6.2.

Należy uwzględnić, że w koszcie, o którym mowa w pkt 6.1, mieści się także koszt
rozbiórki budynku, o którym mowa w pkt 17.5 ppkt 3, zlokalizowanego w obszarze
opracowania.

6.3.

Maksymalny, nieprzekraczalny koszt zamówienia, o którym mowa w pkt 21.1 ppkt 1,
którego będzie dotyczyć zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
Uczestnika konkursu – autora wybranej pracy konkursowej, wynosi 761.100,00 PLN
netto (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto).

7.0.

Wymagania stawiane uczestnikom konkursu.

7.1.

Pracę konkursową może złożyć tylko Uczestnik konkursu dopuszczony do udziału
w konkursie i zaproszony do złożenia pracy konkursowej.

7.2.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także wyżej wymienione podmioty
występujące wspólnie (biorące wspólnie udział w konkursie), które spełniają wymagania określone w niniejszym regulaminie.

7.3.

Uczestnik konkursu lub Uczestnicy biorący wspólnie udział w konkursie mogą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia wniosku i wykonania wszystkich innych czynności związanych z konkursem. Uczestnicy konkursu biorący wspólnie
udział w konkursie, którzy nie ustanowią pełnomocnika, muszą wykonywać wszystkie
czynności wspólnie.

7.4.

Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału
w konkursie. Za złożenie wniosku uważa się również wykonanie takiej czynności
wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu.

7.5.

Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień
publicznych” (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843);
2) spełniają warunek udziału w konkursie polegający na dysponowaniu przynajmniej
jedną osobą, która będzie brała udział w wykonaniu pracy konkursowej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń. Tą osobą może być również Uczestnik konkursu.

7.6.

W przypadku Uczestników biorących wspólnie udział w konkursie, brak podstaw do
ich wykluczenia, o których mowa w pkt 7.5 ppkt 1, dotyczy każdego z tych Uczestników.

7.7.

W przypadku Uczestników biorących wspólnie udział w konkursie, warunek o którym
mowa w pkt 7.5 ppkt 2, uważa się za spełniony, gdy spełnia go co najmniej jeden z
Uczestników.

7.8.

Za równoważne do posiadania kwalifikacji, o których mowa w pkt 7.5 ppkt 2, uznaje
się nabycie w krajach Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji zawodowych do wykonywania
działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie
architektury, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 7.5 ppkt 2, w zakresie
niezbędnym do uzyskania decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych w trybie „Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych naby-
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tych w państwach członkowskich Unii Europejskiej” (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272, z
późniejszymi zmianami).
8.0.

Dokumenty, jakie muszą dostarczyć Uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w konkursie.
Każdy Uczestnik konkursu musi dostarczyć wniosek o dopuszczenie do udziału w
konkursie, podpisany przez Uczestnika konkursu lub osobę przez niego upoważnioną
(załącznik nr 1), zawierający oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa
w pkt 7.5.

9.0.

Sposób porozumiewania się pomiędzy Organizatorem Wykonawczym
i Uczestnikami konkursu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

9.1.

Językiem obowiązującym w postępowaniu jest język polski.

9.2.

Obowiązującym sposobem porozumiewania się pomiędzy Organizatorem
Wykonawczym i Uczestnikami konkursu jest korespondencja elektroniczna,
z zastrzeżeniem pkt 9.6, uzupełniona o publikacje stosownych komunikatów
i informacji dla Uczestników na stronie internetowej: www.czestochowa.sarp.org.pl

9.3.

Uczestnicy przesyłają przesyłki/informacje z podaniem nadawcy i adresata,
z zastrzeżeniem pkt 9.5, 9,6, 9,7 zapisane w formacie PDF, w postaci załącznika, na
adres e-mail: czestochowa@sarp.org.pl

9.4.

Korespondencję skierowaną przez Organizatora Wykonawczego konkursu
do Uczestnika uważa się za skutecznie doręczoną, jeżeli zostanie ona przesłana
na oba adresy e-mail, podane przez Uczestnika we wniosku o dopuszczenie
do udziału w konkursie.

9.5.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w sposób o którym
mowa w pkt 12.

9.6.

Pytania dotyczące regulaminu konkursu należy składać w sposób o którym mowa
w pkt 14.

9.7.

Prace konkursową należy złożyć w sposób opisany w pkt 16.

9.8.

Do kontaktów w sprawie konkursu ze strony Organizatora Wykonawczego
upoważniony jest sekretarz organizacyjny arch. Joanna Chrapońska, Stowarzyszenie
Architektów Polskich Oddział Częstochowa, ul. M. Kopernika 11/11, 42-217
Częstochowa, tel.: 731744168, e-mail: czestochowa@sarp.org.pl oraz w trybie
zastępstwa zastępca sekretarza organizacyjnego.

10.0. Terminy.
1.

2.

3.

Lp.

Czynność

Data

1
2
3

Ogłoszenie konkursu w „Biuletynie Zamówień Publicznych” do dnia
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia
Wysłanie do Uczestników konkursu informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych do dnia
Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu do dnia
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30.12.2020 r.
26.01.2021 r.
16.02.2021 r.
23.02.2021 r.

6
1.
5
6
7

2.
Udzielenie odpowiedzi na pytania do dnia
Składanie prac konkursowych do dnia
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej

3.
02.03.2021 r.
25.05.2021 r.
22.06.2021 r.

11.0. Udostępnienie regulaminu konkursu.
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Częstochowa udostępnia regulamin
konkursu wraz z załącznikami do pobrania w formie zapisu elektronicznego, na
swojej stronie internetowej: www.czestochowa.sarp.org.pl
12.0. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
12.1. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie
w siedzibie Organizatora Wykonawczego osobiście, przez operatora pocztowego lub
posłańca. Dopuszcza się przesłanie wniosku jako pliku PDF podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: czestochowa@sarp.org.pl
.Wnioski należy dostarczyć do dnia 26.01.2021 r., do godziny 15.00.
UWAGA! Wniosek oraz załączniki muszą mieć jednolitą formę: albo papierową,
albo elektroniczną.
12.2. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje rzeczywisty termin dostarczenia przesyłki, a nie termin jej nadania.
13.0. Dopuszczenie do udziału w konkursie.
13.1. Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w regulaminie konkursu
otrzymają zawiadomienie o wykluczeniu z konkursu wraz z uzasadnieniem.
13.2. Uczestnicy konkursu dopuszczeni do dalszego udziału w konkursie otrzymają zaproszenie do składania prac konkursowych.
13.3. Zawiadomienia i zaproszenia zostaną wysłane pocztą elektroniczną do dnia
16.02.2021 r.
14.0. Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu.
14.1. Pytania należy przysyłać pocztą elektroniczną, na adres Organizatora Wykonawczego konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Częstochowa, e-mail:
czestochowa@sarp.org.pl – w sposób nieidentyfikujący Uczestnika konkursu (anonimowo) z użyciem zastępczego adresu e-mail (nieidentyfikującego Uczestnika konkursu – różnego od adresów podanych we wniosku o dopuszczenie do udziału w
konkursie), do dnia 23.02.2021 r., do godz. 15.00. Potwierdzenie otrzymania pytań,
na żądanie Uczestnika, zostanie przesłane na ww. adres zastępczy. W temacie przesyłki e-mail należy wpisać: "Konkurs_pytania".
14.2. Na pytania, które wpłyną po wyznaczonym terminie, odpowiedzi nie zostaną udzielone. Decyduje rzeczywisty termin wpływu pytania, a nie termin jego wysłania.
15.0. Odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu.
15.1. Na stronie internetowej Organizatora Wykonawczego konkursu, Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Częstochowa: www.czestochowa.sarp.org.pl zostanie
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udostępniona od dnia 02.03.2021 r. lista wszystkich pytań, w układzie pytanie – odpowiedź, stanowiąca informację uzupełniającą regulamin konkursu.
15.2. Nie dopuszcza się jakiegokolwiek innego niż opisany w pkt 15.1 trybu udzielania odpowiedzi na pytania zadane w trybie, o którym mowa w pkt 14.1.
16.0. Składanie prac konkursowych.
16.1. Uczestnicy konkursu, którzy otrzymali zaproszenie do składania prac konkursowych,
składają prace konkursowe w siedzibie Organizatora Wykonawczego osobiście, przez
operatora pocztowego lub posłańca, do dnia 25.05.2021 r., do godz.15.00,
za pokwitowaniem odbioru (załącznik nr 4).
16.2. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Za złożenie
pracy konkursowej uważa się również wykonanie takiej czynności wspólnie z innym
Uczestnikiem konkursu.
16.3. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje rzeczywisty termin dostarczenia przesyłki, a nie termin jej nadania.
16.4. Prace dostarczone przez Operatora pocztowego lub posłańca należy opatrzyć zastępczym
adresem
zwrotnym
(nieidentyfikującym
Uczestnika konkursu),
a w opakowaniu umieścić niezaklejoną kopertę ze znaczkiem pocztowym na list polecony opatrzoną tym samym zastępczym adresem zwrotnym. W kopercie należy
umieścić pokwitowanie (załącznik nr 4) oznaczone przez Uczestnika konkursu liczbą
rozpoznawczą pracy.
16.5. Do pracy konkursowej należy dołączyć zaklejoną, opieczętowaną w sposób nieidentyfikujący Uczestnika konkursu i opatrzoną napisem „Karta identyfikacyjna” kopertę,
zawierającą wypełnioną kartę identyfikacyjną (załącznik nr 3), podpisaną przez
Uczestnika konkursu lub osobę przez niego upoważnioną.
16.6. Opakowanie pracy konkursowej, planszę, pierwszą stronę części opisowej, kopertę
zawierającą kartę identyfikacyjną i opakowanie płyty CD/DVD należy oznaczyć tą
samą sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą. Liczbę rozpoznawczą należy wpisać
w każdym przypadku w prostokąt o wymiarach 6x2 cm, umieszczony na planszy w
prawym górnym rogu, poza jej zasadniczą treścią. Opakowanie może zawierać wyłącznie jedną pracę konkursową.
UWAGA! Liczba rozpoznawcza oraz jakiekolwiek inne identyfikujące Uczestnika
konkursu dane nie mogą być widoczne w jakimkolwiek pliku zapisanym
na płycie CD/DVD i w metadanych.
16.7. Na materiałach, wchodzących w skład pracy konkursowej lub stanowiących jej opakowanie, zabrania się umieszczania jakichkolwiek dodatkowych znaków rozpoznawczych.
17.0. Zakres rzeczowy pracy konkursowej.
17.1. Obszar opracowania.
Obszar opracowania stanowi działka o numerze ewidencyjnym 26, w obrębie nr 75, w
jednostce ewidencyjnej Częstochowa. Powierzchnia działki wynosi 1420 m2 według
„Decyzji Nr 14 Prezydenta Miasta Częstochowy o ustaleniu lokalizacji celu publicznego”.
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17.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowana jest koncepcja architektoniczna budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie i obszaru opracowania, jako
przestrzeni związanej bezpośrednio z projektowanym budynkiem, wykonana zgodnie
z wymaganiami i informacjami zawartymi w pkt 17.
17.3. Program funkcjonalny.



L.p.

Funkcja
pomieszczenia

1.0

Zespół pomieszczeń biurowych (gabinety
dla pracowników naukowych)

1.1

Pomieszczenie biurowe

3.

4.

5.

6.

Powierzchnia [m2]

2.

Ilość osób w pomieszczeniu

1.

Ilość
pomieszczeń

1) Budynek Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Uwagi

30

1

18

1.2

Pomieszczenie biurowe

10

1.3

Ustęp wydzielony

10

1

24

1) Bezpośredni dostęp do
ustępu, wydzielonego na
potrzeby tego pomieszczenia.
2) Bezpośredni dostęp do
jednego z pomieszczeń o
którym mowa w wierszu
1.1.
Dostęp wyłącznie z pomieszczeń o których mowa w wierszu 1.2.
1) Jadalnia typu I.
2) Szafki ubraniowe -10
sztuk.
3) Miejsce oczekiwania na zajęcia przez wykładowców
przyjezdnych.

1.4.

Pomieszczenie socjalne

10

2.0

Zespół sal wykładowych

2.1

Sala wykładowa

2

20+1

40

2.2

Sala wykładowa

4

40+1

50

2.3

Sala wykładowa

1

100+1

150

2.4

Pomieszczenie sterowni

1

3.0

Zespół pracowni chemicznych

3.1

Pracowania chemiczna

10

20+1

3.2

Pomieszczenie szatni damskiej

1

100

3.3

Pomieszczenie szatni męskiej

1

100

Siedziska i pulpity
mocowane do podłogi w układzie schodkowym
1) Jeden poziom podłogi.
2) Ruchoma ścianka dzieląca
salę na dwa niezależne
pomieszczenia.
Sterowanie światłem i instalacjami multimedialnymi sali o
której mowa w wierszu 2.3

60

Możliwość łatwego łączenia
ze sobą dwóch - trzech pracowni w trybie przebudowy.
1) Szafki ubraniowe.
2) Dopuszcza się podział na
kilka niezależnych po-

Zalecana wielkość powierzchni użytkowej pomieszczenia, obliczonej zgodnie z § 12 „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. 2020 r. poz. 1609).
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
mieszczeń.
1) Jadalnia typu I.
2) Szafki ubraniowe na odzież
ochronną – 10 sztuk.

3.4

Pomieszczenie socjalne dla pracowników

1

3.4

Magazyn gazów technicznych

1

4.0

Strefa studenta

Ogólnodostępna przestrzeń do
nauki i cichej rekreacji.

5.0

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Ogólnodostępne

6.0

Pomieszczenia techniczne

Dla potrzeb całego budynku

7.0

Pomieszczenia gospodarcze

Dla potrzeb całego budynku

8.0

Komunikacja

Dźwig osobowo-towarowy, łączący wszystkie kondygnacje.

9.0

Strefa wejściowa

9.1

Hol główny

1

9.2

Portiernia

1

Podgląd monitoringu.

9.3

Szatnia odzieży wierzchniej

1

Aneks holu głównego.

10.0

Garaż dla samochodów osobowych

1

Co najmniej 30 stanowisk postojowych.

1

1) Lokalizacja na najniżej położonej kondygnacji budynku.
2) Niezależne wejście zewnętrzne z dojazdem, zlokalizowane z dala od wejścia głównego. Wyklucza
się wejście przez garaż.
3) Wejście wewnętrzne z powierzchni komunikacji budynku.
4) Możliwość łatwej przebudowy (bez konieczności
prowadzenia robót budowlanych poza pomieszczeniem) na zespół pomieszczeń laboratorium do pracy
z preparatami biologicznymi, posiadający własne
pomieszczenia higienicznosanitarne i odrębną instalację wentylacyjną.

11.0

Wydzielone pomieszczenie gospodarcze

10

Możliwość lokalizacji z dala od
pracowni chemicznych.

250

2) Zagospodarowanie działki (obszaru opracowania).
Zagospodarowanie powinno obejmować, stosowne do funkcji i formy budynku, dojazdy, dojścia, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, miejsca postojowe
dla rowerów, powierzchnię biologicznie czynną i ewentualnie inne elementy.
17.4. Instalacje.
1) Instalacje sanitarne w zakresie wymaganym przepisami. Ciepło z miejskiej sieci
ciepłowniczej. Ponadto:
a) instalacja grzewcza z możliwością chłodzenia;
b) instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach.
2) Instalacje elektryczne w zakresie wymaganym przepisami. Ponadto:
a) lokalna sieć komputerowa (LAN) z gniazdami wtykowymi we wszystkich pomieszczeniach na pobyt ludzi oraz punkty dostępu (hotspot, WLAN) umożliwiające dostęp do sieci bezprzewodowej w całym budynku;
b) sterowanie przysłanianiem okien i instalacje multimedialne dla sal wykładowych;
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c) monitoring wizyjny przestrzeni komunikacyjnych i garażu wewnątrz budynku
oraz całego obszaru opracowania z elewacjami budynku włącznie.
3) Instalacje technologiczne gazów technicznych dla potrzeb pracowni chemicznych.
17.5. Inne wymagania.
1) Powierzchnia użytkowa budynku, zdefiniowana jako suma powierzchni użytkowych wszystkich pomieszczeń, z powierzchnią komunikacji, pomieszczeń gospodarczych i garażu włącznie, nie może przekraczać 3000 m2.
2) Należy uwzględnić warunki określone w następujących dokumentach:
a) Decyzja Nr 14 Prezydenta Miasta Częstochowy o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego (załącznik nr 7).
b) Pismo Nr TT1.410.2031.2019 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie (Załącznik nr 8).
c) Pismo Nr CZE/CZ_M/W/2019/014503 Fortum Częstochowa S.A. (Załącznik nr
9).
d) Pismo Nr TD/OCZ/OMP1/2020-01-07/0000026 Tauron Dystrybucja S.A.
(Załącznik nr 10).
e) Pismo Nr MZDiT.WU.2211-613-1/18 Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu
w Częstochowie (Załącznik nr 11).
3) Należy uwzględnić rozbiórkę istniejącego budynku w obszarze opracowania, na
którą Zamawiający posiada wymagane pozwolenie.
17.6. Dodatkowe informacje i zalecenia.
1) Zamawiający nie uzyskał odpowiedzi na swoje pismo Nr RK-023/42/2019 (Załącznik nr 12), skierowane do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w sprawie
gazociągu zlokalizowanego w obszarze opracowania.
2) Przebudowy, o których mowa w pkt 17.3 ppkt 1 wiersz 3.1 i 11 tabeli, nie wchodzą w zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
3) Szczególną uwagę należy zwrócić na ekonomikę proponowanych rozwiązań, tak
aby zoptymalizować koszty procesu budowlanego, przyszłe koszty eksploatacyjne
budynku oraz zapewnić jego pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne.
18.0. Forma i zawartość pracy konkursowej.
18.1. Część graficzna pracy konkursowej powinna zawierać na jednej sztywnej planszy,
o grubości do 0,5 cm, formatu 70x100 cm, w układzie pionowym:
1) projekt zabudowy i zagospodarowania działki (obszaru opracowania), narysowany
na mapie zasadniczej w skali 1:500;
2) rzuty wszystkich kondygnacji budynku z opisem funkcji i powierzchni pomieszczeń
oraz z podstawowymi elementami wyposażenia, a także co najmniej jeden charakterystyczny przekrój pionowy i elewacje, wszystko w skali nie mniejszej niż 1:200;
3) co najmniej jedną wizualizację przedstawiającą budynek z lotu ptaka;
4) ewentualnie dodatkowe rysunki, szkice, wizualizacje, schematy itp. ukazujące proponowane rozwiązanie.
18.2. Część opisowa, nieprzekraczająca 5 stron maszynopisu w formacie A4 (w tym ewentualna strona tytułowa i obowiązkowe zestawienia tabelaryczne), powinna zawierać
w szczególności:
1) informacje nieprzedstawione w części graficznej, z określeniem podstawowych
rozwiązań konstrukcyjnych i wykończeniowych;
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2) zestawienie tabelaryczne powierzchni obszaru opracowania, z podziałem na poszczególne rodzaje powierzchni: zabudowy2, utwardzonej, nieutwardzonej, biologicznie czynnej, z podsumowaniem i podaniem procentowego udziału poszczególnych rodzajów powierzchni w powierzchni obszaru opracowania;
3) zestawienie tabelaryczne powierzchni użytkowej3 wszystkich pomieszczeń budynku, z powierzchnią komunikacji, pomieszczeń gospodarczych i garażu włącznie,
z podziałem na poszczególne kondygnacje i z podsumowaniem;
4) informację o łącznym, planowanym koszcie inwestycji realizowanej na podstawie
pracy konkursowej, w tym koszcie rozbiórki, o której mowa w pkt 17.5 ppkt 3, nieprzekraczającym kwoty określonej w pkt 6.1.
18.3. Płyta CD/DVD powinna zawierać całą pracę konkursową zapisaną w formacie PDF.
Patrz uwaga w pkt 16.6.
19.0. Kryteria oceny prac konkursowych.
19.1. Kryterium oceny prac konkursowych jest ich jakość. Ustala się następujące kryteria
szczegółowe:
1) Stopień spełnienia wymagań określonych w regulaminie konkursu. Uwaga! Praca
w istotnym stopniu niespełniająca ww. wymagań zostanie wykluczona z konkursu
i nie będzie podlegała dalszej ocenie. Kryterium o charakterze filtracyjnym.
2) Jakość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych;
3) Znalezienie współczesnej formy budynku, dostosowanej do funkcji, respektującej
czas i miejsce jej powstania;
4) Zachowanie optymalnych proporcji pomiędzy poniesionymi nakładami
a uzyskanym efektem w zakresie funkcji, formy oraz parametrów technicznych
i użytkowych.
19.2. Kryteria szczegółowe, o których mowa w pkt 19.1, będą rozpatrywane łącznie,
a stopień ich spełnienia podlega swobodnej ocenie Sądu Konkursowego.
20.0. Skład sądu konkursowego.
Przewodniczący sądu konkursowego:
 dr inż. arch. prof. WST Andrzej Grzybowski – sędzia konkursowy, SARP Oddział
Katowice.
Sędzia referent4:
 mgr inż. arch. Mariusz Błażewicz – sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa.
Sędziowie:
 dr hab. inż. Zygmunt Bąk – prorektor UJD,
 mgr inż. arch. Maciej Piwowarczyk – sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa,
 mgr inż. Maria Róg – kanclerz UJD,
Powierzchnię zabudowy należy obliczyć zgodnie z § 12 „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. 2020 r.
poz. 1609).
3
Powierzchnię użytkową poszczególnych pomieszczeń należy obliczyć, stosownie do skali i szczegółowości rysunków, zgodnie z § 12 „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. 2020 r. poz. 1609), z zastrzeżeniem, że nie należy uwzględniać podziału na poszczególne rodzaje powierzchni użytkowej:
podstawową, pomocniczą, usługową itd.
4
Sędzia referent przedstawia pozostałym członkom sądu konkursowego informacje o pracach konkursowych.
2
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 dr hab. Katarzyna Winczek – dziekan Wydziału Sztuki UJD.
Zastępcy sędziów:
 dr hab. Janusz Kapuśniak – prorektor UJD,
 mgr inż. arch. Jarosław Kołodziejczyk – sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa,
 mgr inż. arch. Adam Pytel – sędzia konkursowy, SARP Oddział Częstochowa,
 dr hab. Joanna Warońska – prorektor UJD.
Sekretarz organizacyjny5:
 mgr inż. arch. Joanna Chrapońska – SARP Oddział Częstochowa.
Zastępca sekretarza organizacyjnego:
 mgr inż. arch. Hubert Wąsek – SARP Oddział Częstochowa.
21.0. Nagrody.
21.1. Nagrody:
1) pierwsza nagroda – 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) PLN brutto (łącznie z
podatkiem) oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, dotyczących wykonania zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, obiektów będących
przedmiotem pracy konkursowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją
inwestycji;
2) druga nagroda – 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) PLN brutto (łącznie z
podatkiem);
3) trzecia nagroda – 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) PLN brutto (łącznie z podatkiem).
21.2. Sąd konkursowy może, w przypadku niskiej jakości prac konkursowych, nie przyznać
nagrody lub nagród lub, stosownie do jakości prac, zwiększyć ilość nagród nie przekraczając łącznej sumy nagród, o których mowa w pkt 21.1, przedstawiając stosowne
uzasadnienie.
21.3. Sąd konkursowy może przyznać wyróżnienia honorowe.
21.4. Koszty przygotowania prac konkursowych nie będą zwracane.
21.5. Zamawiający w terminie do 30 dni licząc od dnia ustalenia wyników konkursu wypłaci
nagrody i zaprosi do negocjacji, o których mowa w pkt 21.1.
21.6. Termin, o którym mowa w pkt 21.5, może ulec wydłużeniu do czasu ustalenia wyników konkursu, po rozstrzygnięciu ewentualnego odwołania lub skargi Uczestnika
konkursu.
22.0. Autorskie prawa majątkowe.
22.1. Wszyscy uczestnicy Konkursu przekazują Zamawiającemu i Organizatorowi Wykonawczemu nieodpłatnie nośniki wszystkich prac konkursowych w postaci płyt
CD/DVD oraz autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych na następujących
polach eksploatacji: przechowywania, powielania, wystawiania, publikacji i użyczania,
z wykorzystaniem wszystkich rodzajów nośników, technologii i mediów, w całości lub
w części, na potrzeby przebiegu, promocji oraz archiwizacji konkursu i jego wyników.
5

Sekretarz organizacyjny prowadzi dokumentację konkursu, prowadzi korespondencję z Uczestnikami
konkursu, organizuje pracę sądu konkursowego i protokołuje jego obrady.
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22.2. Uczestnicy konkursu – autorzy nagrodzonych prac, z chwilą wypłaty nagród, przekazują Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, prace konkursowe oraz autorskie prawa majątkowe dotyczące prac konkursowych na następujących polach
eksploatacji: przechowywania, powielania, wystawiania, publikacji i użyczania,
z wykorzystaniem wszystkich rodzajów nośników, technologii i mediów, w całości lub
w części, na potrzeby przebiegu, promocji oraz archiwizacji konkursu i jego wyników.
22.3. Uczestnik konkursu – autor pracy nagrodzonej pierwszą nagrodą przekazuje Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia oraz bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, autorskie prawa majątkowe, w
tym prawo do wykonywania praw zależnych, dotyczące pracy konkursowej, na następujących polach eksploatacji: przechowywania, powielania, wystawiania, publikacji,
użyczania, opracowania, z wykorzystaniem wszystkich rodzajów nośników, technologii i mediów, w całości lub w części, na potrzeby pełnego przygotowania, realizacji i
odbioru przedmiotowej inwestycji, gdy wystąpi co najmniej jedna z wymienionych
okoliczności:
1) uczestnik konkursu nie podejmie negocjacji, o których mowa w pkt 21.1 ppkt 1
w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zaproszenia;
2) negocjacje zakończą się niepowodzeniem z winy zaproszonego uczestnika Konkursu, ponieważ nie spełnił on wymagań i warunków zadeklarowanych we wniosku
o dopuszczenie do udziału w konkursie lub zaoferował warunki wykonania zamówienia sprzeczne z regulaminem Konkursu;
3) uczestnik Konkursu, z przyczyn leżących po jego stronie, nie będzie w stanie wywiązać się z umowy o wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt 21.1. ppkt 1.
W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym niniejszego punktu uczestnik konkursu upoważnia Zamawiającego, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych
oświadczeń w tym zakresie i bez dodatkowego wynagrodzenia, do dokonywania w
pracy konkursowej zmian koniecznych lub uzasadnionych ze względu na optymalizację lub charakter inwestycji, w szczególności wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów, wymogów określonych przez właściwe organy i w tym zakresie
nieodwołalnie zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że nie będzie wykonywał
przysługujących mu osobistych praw autorskich w zakresie wskazanym w niniejszym
zdaniu.
22.4. Uczestnik konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób
trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich, w związku z wykonaniem przez niego pracy konkursowej oraz realizacją zamówienia, o którym mowa w
pkt 21.1 ppkt 1.
22.5. Prace (z wyjątkiem płyt CD/DVD) nienagrodzone Uczestnicy konkursu będą mogli
odbierać w siedzibie Organizatora Wykonawczego, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, przez okres 1 miesiąca po upływie 90 dni licząc od dnia ustalenia wyników
konkursu.
23.0. Istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia publicznego.
23.1. Przedmiotem umowy jest, zgodnie z rozstrzygnięciem Konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, z
parkingiem podziemnym na minimum 30 stanowisk postojowych, zlokalizowanego w
obszarze opracowania, obejmującym 1 420,00 m2 (działka o nr 26 obręb nr 75 w
Częstochowie przy ul. Chłopickiego 3), opracowanie pracy konkursowej nagrodzonej
pierwszą nagrodą i inne związane z tym czynności, obejmujące w szczególności:
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1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji inwestycji, a w szczególności:
a) projektu budowlanego;
b) projektu wykonawczego;
c) przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego;
d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
2) uzyskanie, we współpracy z Zamawiającym, decyzji o pozwoleniu na budowę;
3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotowej inwestycji.
23.2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, o której mowa w pkt 23.1 ppkt 1, obejmuje
także budowę lub przebudowę przyłączy oraz przekładki sieci.
23.3. Wykonawca wykona na podstawie pracy konkursowej, zaleceń sądu konkursowego
oraz wymagań Zamawiającego ostateczną koncepcję wielobranżową i przekaże ją
Zamawiającemu w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
23.4. Zamawiający uzgodni ostateczną koncepcję wielobranżową w terminie do jednego
miesiąca licząc od dnia jej uzyskania.
23.5. Ostateczna koncepcja wielobranżowa, uzgodniona przez Zamawiającego, będzie
podstawą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w pkt
23.1 ppkt 1.
23.6. Wykonawca wykona i uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne do realizacji
umowy elementy, a w szczególności: mapę do celów projektowych, dokumentację
geologiczno-inżynierską, inwentaryzacje, ekspertyzy, uzgodnienia i warunki techniczne.
23.7. Przekroczenie w kosztorysie inwestorskim kwoty określonej w pkt 6.1 regulaminu
konkursu musi być szczegółowo uzasadnione przez wykonawcę i uzyskać akceptację
Zamawiającego.
23.8. Wykonawca wykona elementy wymienione w pkt 23.1 ppkt 1 i przekaże
je Zamawiającemu w terminie do pięciu miesięcy licząc od dnia uzgodnienia przez
Zamawiającego ostatecznej koncepcji wielobranżowej.
23.9. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, w tym pełnienie nadzoru autorskiego, będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
23.10. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt 23.1, powoduje przekazanie Zamawiającemu przez Uczestnika konkursu autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia na następujących polach eksploatacji: przechowywania, powielania, wystawiania, publikacji i użyczania, z wykorzystaniem
wszystkich rodzajów nośników, technologii i mediów, w całości lub w części, na potrzeby jednokrotnej realizacji inwestycji, której dotyczy przedmiot zamówienia, a także
upoważnienie Zamawiającego w zakresie określonym w pkt 22.3.
24.0. Sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu.
24.1. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone publicznie w siedzibie Zamawiającego
(42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8), w dniu 22.06.2021 r., o godz. 12.00.
24.2. Po ogłoszeniu rozstrzygnięcia konkursu i wskazaniu nagrodzonych prac zostaną
otwarte dołączone do nich koperty zawierające karty identyfikacyjne, a treść kart podana do publicznej wiadomości.
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24.3. W przypadku, gdyby po otwarciu koperty zawierającej kartę identyfikacyjną dołączoną
do pracy, która zdobyła pierwszą nagrodę, okazało się, że została ona złożona przez
osobę niezaproszoną do złożenia pracy konkursowej, procedura ujawniania następnych kart identyfikacyjnych zostaje wstrzymana, a Sąd Konkursowy wyłoni nagrodzoną pracę z prac pozostałych, z zachowaniem ich anonimowości. Publiczne ogłoszenie rozstrzygnięcia zostanie powtórzone w terminie 7 dni.
24.4. Gdyby przypadek opisany w pkt 24.3 dotyczył pracy, która zdobyła II lub III nagrodę,
Sąd Konkursowy stosownie zmieni rozstrzygnięcie konkursu z pominięciem przedmiotowej pracy.
24.5. Po ustaleniu, w opisanej powyżej procedurze, kolejności nagrodzonych
i wyróżnionych prac konkursowych, werdykt Sądu konkursowego zatwierdzi Kierownik Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona.
24.6. Ogłoszenie o wynikach konkursu, niezwłocznie po ich ustaleniu, zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Organizatora
Wykonawczego: www.czestochowa.sarp.org.pl
25.0. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Uczestnikom konkursu.
W postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w „Dziale VI. Środki ochrony
prawnej" ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843,
z późniejszymi zmianami), określające zasady wnoszenia odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg do sądu na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, a także przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 198 ww. ustawy.
26.0. Informacja o ochronie danych osobowych.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje się,
że:
1) Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona
4/8, 42-200 Częstochowa.
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie HumanistycznoPrzyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie to: e-mail: iod@ujd.edu.pl, tel.
34 37-84-133.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji "Konkursu na
koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza
w Częstochowie" oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes wskazuje
się zapewnienie sprawnej i prawidłowej organizacji konkursu.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
na podstawie przepisów prawa. Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział Częstochowa,
adres: ul. M. Kopernika 11/11, 42-217 Częstochowa.
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5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" (t.j. Dz.U.2019r. poz. 1843, z późniejszymi zmianami) przez
okres 4 lat licząc od dnia ustalenia wyników konkursu, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na inne wymagania zawarte w obowiązujących przepisach prawa.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
uczestnictwa w Konkursie;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w
formie profilowania.
27.0. Spis załączników:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie (PDF, DOCX).
Formularz pełnomocnictwa (PDF, DOCX).
Formularz karty identyfikacyjnej (PDF, DOCX).
Formularz pokwitowania odbioru pracy konkursowej (PDF, DOCX).
Mapa z zaznaczonymi granicami obszaru opracowania (PDF).
Mapa zasadnicza (DWG).
Decyzja Nr 14 Prezydenta Miasta Częstochowy o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego (PDF).
Pismo Nr TT1.410.2031.2019 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie (PDF).
Pismo Nr CZE/CZ_M/W/2019/014503 Fortum Częstochowa S.A. (PDF).
Pismo Nr TD/OCZ/OMP1/2020-01-07/0000026 Tauron Dystrybucja S.A. (PDF).
Pismo Nr MZDiT.WU.2211-613-1/18 Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu
w Częstochowie (PDF).
Pismo Nr RK-023/42/2019 Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im.
Jana Długosza w Częstochowie do Polskiej Spółki gazownictwa Sp. z o.o. (PDF).
Fotografie obszaru opracowania – 48 sztuk (JPEG).
Film z obszaru opracowania (MP4)
Mapa ewidencyjna (PDF).
Mapa zasadnicza (PDF).

Uwaga!
Wszystkie prawa autorskie do ww. materiałów i niniejszego tekstu zastrzeżone. Dopuszcza się ich wykorzystanie tylko dla potrzeb przedmiotowego konkursu.
Zatwierdzam:

Zamawiający:

Organizator Wykonawczy:
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Załącznik nr 1
WNIOSEK
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ
BUDYNKU CENTRUM DYDAKTYCZNEGO NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA
W CZĘSTOCHOWIE
1

Ja, niżej podpisany Uczestnik konkursu / Uczestnik konkursu biorący wspólnie udział w konkursie :
(Uczestnik nr 1)
Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy, zgodna z CEIDG lub KRS::

Kod pocztowy:

Poczta:

Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

NIP (Praca konkursowa będzie wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)

PESEL (Praca konkursowa nie będzie wykonywana
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)

(Uczestnik nr 2)
Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy, zgodna z CEIDG lub KRS:

Kod pocztowy:

Poczta:

Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

NIP (Praca konkursowa będzie wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)

PESEL (Praca konkursowa nie będzie wykonywana
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)

(Uczestnik nr 3)
Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy, zgodna z CEIDG lub KRS:

Kod pocztowy:

Poczta:

Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

NIP (Praca konkursowa będzie wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)

PESEL (Praca konkursowa nie będzie wykonywana
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)

posiadający adres do korespondencji (Uwaga! Podanie dwóch adresów e-mail jest obowiązkowe):
Imię i nazwisko / Pełna nazwa firm, nazwa zgodna z CEIDG lub KRS:

Kod pocztowy:

Poczta:

Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

Adres e-mail nr1:

Adres e-mail nr2:

Telefon:

składam niniejszym wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczam co następuje:
1) Mogę ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ:
a) nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia, określone w ustawie „Prawo
zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843, z późniejszymi
zmianami) w art. 24 ust. 1 i 5,
1

Niepotrzebne skreślić

2
b)

2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania, określone w ustawie
„Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843,
z późniejszymi zmianami) w art. 24 ust. .......................... (podać ewentualną podstawę
wykluczenia). Jednocześnie oświadczam, że na podstawie ustawy „Prawo zamówień
publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843, z późniejszymi zmianami),
1
art. 24 ust. 8, podjąłem następujące środki naprawcze :.............................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zapoznałem się z regulaminem konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami i jestem związany jego
postanowieniami.
Po otrzymaniu nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji, o których mowa pkt 21.1 regulaminu
konkursu, stawię się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Jestem upoważniony do składania oświadczeń w zakresie praw autorskich do pracy konkursowej
i wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej
na Zamawiającego oraz Organizatora Wykonawczego konkursu w zakresie, o którym mowa w pkt
22 regulaminu konkursu.
W wykonaniu pracy konkursowej będzie brała udział co najmniej jedna osoba posiadająca
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
o których mowa w pkt 7.5 ppkt 2 i pkt 7.8 regulaminu konkursu. Osoba ta będzie w mojej
dyspozycji jako Uczestnika konkursu lub będzie Uczestnikiem konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, podanych we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie
oraz w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej, moich danych osobowych przez Zamawiającego
i Organizatora Wykonawczego konkursu w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz na
potrzeby wykorzystania pracy konkursowej, zgodnie z „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” (RODO).
Do wniosku załączam oryginał upoważnienia do reprezentowania Uczestnika/Uczestników
2
konkursu .
Przekazuję następujące dodatkowe informacje i załączniki:

9) Niniejszy wniosek wraz z załącznikami składa się z następującej ilości stron:

10) Oświadczam, że wszystkie podane powyżej informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia w błąd Zamawiającego
i Organizatora Wykonawczego konkursu oraz odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 233 §1 i
art. 297 §1 „Kodeksu karnego”, za fałszywe zeznania oraz za poświadczenie nieprawdy
w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego.
Miejscowość, data i czytelny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika konkursu:

1

Niepotrzebne skreślić. Uwaga! Podpunkt nieskreślony lub nieuzupełniony uznany zostanie za skreślony.
2
Niepotrzebne skreślić.

1
Załącznik nr 2
PEŁNOMOCNICTWO
DO REPREZENTOWANIA UCZESTNIKA KONKURSU
NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ
BUDYNKU CENTRUM DYDAKTYCZNEGO NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA
W CZĘSTOCHOWIE
1

Ja, niżej podpisany Uczestnik konkursu / Uczestnik konkursu biorący wspólnie udział w konkursie :
(Uczestnik nr 1)
Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy, zgodna z CEIDG lub KRS::

Kod pocztowy:

Poczta:

Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

NIP (Praca konkursowa będzie wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)

PESEL (Praca konkursowa nie będzie wykonywana
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)

(Uczestnik nr 2)
Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy, zgodna z CEIDG lub KRS::

Kod pocztowy:

Poczta:

Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

NIP (Praca konkursowa będzie wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)

PESEL (Praca konkursowa nie będzie wykonywana
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)

(Uczestnik nr 3)
Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy, zgodna z CEIDG lub KRS::

Kod pocztowy:

Poczta:

Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

NIP (Praca konkursowa będzie wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)

PESEL (Praca konkursowa nie będzie wykonywana
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)

ustanawiam pełnomocnika:
Imię i nazwisko / Pełna nazwa firm, nazwa zgodna z CEIDG lub KRS:

Kod pocztowy:

Poczta:

Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

Adres e-mail:

Telefon:

uprawnionego do reprezentowania Uczestnika konkursu w zakresie wykonania niezbędnych czynności i składania oświadczeń woli w przedmiotowym postępowaniu konkursowym.
Miejscowość, data i czytelne podpisy osób ustanawiających pełnomocnika:

1

Niepotrzebne skreślić

1
Załącznik nr 3
KARTA IDENTYFIKACYJNA
UCZESTNIKA KONKURSU NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ
BUDYNKU CENTRUM DYDAKTYCZNEGO NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA
W CZĘSTOCHOWIE
Ja, niżej podpisany Uczestnik konkursu / Uczestnik konkursu biorący wspólnie udział
w konkursie1,2,3:
Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy, zgodna z CEIDG lub KRS::

Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy, zgodna z CEIDG lub KRS::

Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy, zgodna z CEIDG lub KRS::

oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń w zakresie praw autorskich
do pracy konkursowej.

Miejscowość, data i czytelny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika konkursu:

1

Niepotrzebne skreślić.
Dane Uczestnika konkursu/ Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie - podać
jak we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
3
Jeżeli karta identyfikacyjna podpisana jest przez pełnomocnika innego, niż występujący we wniosku
o dopuszczenie do udziału w konkursie, należy do karty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
2

1
Załącznik nr 4
POKWITOWANIE PRACY KONKURSOWEJ
W KONKURSIE NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ
BUDYNKU CENTRUM DYDAKTYCZNEGO NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA
W CZĘSTOCHOWIE

Ja, niżej podpisany, z upoważnienia Organizatora Wykonawczego konkursu,
Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Częstochowa, kwituję odbiór pracy
konkursowej (nierozpakowanego pakietu) oznaczonej liczbą identyfikacyjną:

Praca została złożona w siedzibie Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział Częstochowa, adres: ul. M. Kopernika 11/11, 42-217 Częstochowa,
w dniu ..........-..........- 2021 roku, o godz. .......... : ..........

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej przez Organizatora Wykonawczego konkursu

