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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO – DANE KONTAKTOWE 

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  

Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska. 

1.2. Numer telefonu:  

75 75 46 390 

1.3. Adres poczty elektronicznej:  

zamowieniapubliczne@jeleniagora.pl 

1.4. Adres strony internetowej, na której jest prowadzony Konkurs i na której będą 

udostępniane wyjaśnienia i zmiany treści Regulaminu Konkursu oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z Konkursem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora 

Dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny.  

1.5. Wskazanie osób do kontaktowania się z Wykonawcami: 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Uczestnikami 

Konkursu są:  

− Monika Arczyńska – Sekretarz Sądu Konkursowego; 

− Monika Kardyś – Zastępca Sekretarz / Pracownik Wydziału Zamówień Publicznych,  

tel. 75 75 49 032, mail: zamowieniapubliczne@jeleniagora.pl 

1.6. Dni i godziny pracy Zamawiającego:  

− od poniedziałku do środy: − od 7:30 do 15:30, 

− w czwartki: − od 7:30 do 16:30, 

− w piątki: − od 7:30 do 14:30. 

2. DEFINICJE 

2.1. Zamawiający – Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra. 

2.2. Kierownik Zamawiającego – Prezydent Miasta Jelenia Góra. 

2.3. Ustawa PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz.1710 późn. zm.). 

2.4. Konkurs – przyrzeczenie publiczne, w którym Zamawiający, przez publiczne ogłoszenie, 

przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do Pracy Konkursowej wybranej  

przez Sąd Konkursowy. 

2.5. Regulamin Konkursu lub Regulamin – Regulamin niniejszego Konkursu jednoetapowego, 

ograniczonego, na koncepcję zagospodarowania byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze. 

2.6. Uczestnik Konkursu lub Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, spełniająca wymagania określone  
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w Regulaminie Konkursu, która złożyła Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie,  

o której mowa w art. 330 Ustawy PZP. 

2.7. Wniosek – pisemny wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie, według wzoru 

załącznika Z1.1. 

2.8. Sąd Konkursowy – zespół osób posiadających wiedzę i doświadczenie umożliwiające ocenę 

zgłoszonych Prac Konkursowych, powołany przez Kierownika Zamawiającego, w składzie 

określonym zgodnie z Regulaminem Konkursu. Zasady organizacji i trybu Pracy Sądu 

Konkursowego określa załącznik Z1.3 Regulamin pracy Sądu Konkursowego. 

2.9. Zakres opracowania konkursowego (przedmiot Konkursu)  – zakres, o którym mowa 

w Rozdziale II Regulaminu Konkursu wraz z załącznikami.   

2.10. Praca Konkursowa – praca, o której mowa w Rozdziale IV Regulaminu Konkursu.   

2.11. Nagrody – nagrody, o których mowa w Rozdziale VI Regulaminu Konkursu,  

tj.: Nagrody pieniężne (I, II i III Nagroda) oraz Nagroda w postaci zaproszenia autora  

lub autorów wybranej Pracy Konkursowej (którego lub których Praca Konkursowa otrzymała  

I Nagrodę) do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania zamówienia  

na podstawie Pracy Konkursowej. 

2.12. Zamówienie z wolnej ręki – zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 214 ust. 1 

pkt 4 Ustawy PZP po przeprowadzeniu Konkursu. 

2.13. Zamówienie – usługa polegające na opracowaniu uszczegółowienia Pracy Konkursowej, 

opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla wydzielonego fragmentu terenu, 

wytycznych do nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

wykonaniu innych zadań, szczegółowo określonych w załączniku Z1.8. Istotne postanowienia 

umowy. 

2.14. Umowa – umowa w sprawie zamówienia publicznego z autorem lub autorami wybranej 

Pracy Konkursowej, zaproszonym do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. W 

załączniku Z1.8 do Regulaminu przedstawiono istotne postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do Umowy. 

2.15. Strona internetowa prowadzonego Konkursu - należy przez to rozumieć Platformę 

zakupową Miasta Jelenia Góra dostępną pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora 

2.16. BIP – strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra. 

 

3. PODSTAWY PRAWNE 

3.1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

1710 z późn. zm.). 

3.2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.). 

3.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.). 

3.4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1062 z późn. zm.). 

3.5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
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2022 r., poz. 503 z późn. zm.). 

3.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973  

z późn. zm.). 

3.7. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781). 

3.8. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (t.j. Dz.U. 2021 r.,  poz. 2070). 

3.9. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą o  przeciwdziałaniu”. 

3.10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.  

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2415). 

3.11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452). 

3.12. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(t.j. Dz. U.  

z 2021, poz. 2454 z późn zm.). 

3.13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.  

z 2022 r., poz. 1255). 

3.14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U.2010.109.719). 

3.15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030). 

3.16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003.169.1650  

z późn. zm.). 

3.17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518). 

3.18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 z późn. zm.). 

oraz inne właściwe przepisy, wytyczne i uzgodnienia, stanowiące załączniki do Regulaminu. 
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4. RODZAJ I ZASADY OGÓLNE KONKURSU 

4.1. Konkurs prowadzony jest w procedurze jednoetapowego konkursu ograniczonego, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą PZP”, aktów wykonawczych 

do tej ustawy oraz niniejszego Regulaminu Konkursu (zwanego dalej Regulaminem), jak 

również innych obowiązujących przepisów prawa w Przedmiocie Konkursu.  

4.2. Konkurs realizowany jest w ramach Projektu: „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, 

dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach 

programu „Rozwój lokalny”. 

4.3. Szacunkowa wartość Konkursu nie przekracza równowartości kwoty 215 000,00 euro  

(co stanowi równowartość 957 524,00 PLN netto) dla usług.  

4.4. Przedmiot Konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Kod CPV Opis (nazwa) 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

4.5. Konkurs jest konkursem realizacyjnym, tzn. nagrodami w Konkursie są Nagrody, o których 

mowa w Rozdziale VI Regulaminu Konkursu: Nagrody pieniężne (I, II i III Nagroda) oraz 

Nagroda w postaci zaproszenia autora lub autorów wybranej Pracy Konkursowej (którego lub 

których Praca Konkursowa otrzymała I Nagrodę) do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej 

ręki, w celu wykonania usługi polegającej na opracowaniu uszczegółowienia Pracy 

Konkursowej, opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla wydzielonego fragmentu 

terenu, wytycznych do nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

wykonaniu innych zadań, szczegółowo określonych w załączniku Z1.8. Istotne postanowienia 

umowy. 

4.6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Zamawiającego danych osobowych podanych przez Uczestnika Konkursu w Zgłoszeniu 

udziału w Konkursie (załącznik Z1.1), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) w celu organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu oraz na potrzeby wykorzystania Pracy Konkursowej zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu Konkursu.  

4.7. Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o Konkursie oraz Regulaminie Konkursu, że Konkurs 

jest zastrzeżony dla Uczestników Konkursu zatrudniających osoby należące do kategorii osób 

społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 94 Ustawy PZP. 

4.8. Procedura i przebieg Konkursu.  

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i jednoetapowego tj.:  

− Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie składają poprzez stronę internetową 

prowadzonego Konkursu (Platforma) Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie 

zgodnie z postanowieniami Rozdziału I i III Regulaminu w terminie określonym  

w Harmonogramie Konkursu; 
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− Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania Prac 

Konkursowych jedynie Uczestników Konkursu spełniających określone przez Organizatora 

obiektywne wymagania określone w Rozdziale III Regulaminu; 

− Składanie Prac Konkursowych poprzez stronę internetową prowadzonego Konkursu 

(Platforma) oraz dodatkowo w formie papierowej w terminie określonym  

w Harmonogramie Konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób 

prezentacji Prac Konkursowych zostały określone w Rozdziale IV Regulaminu; 

− Ocena zanonimizowanych Prac Konkursowych przez Sąd Konkursowy na podstawie 

kryteriów określonych w Rozdziale V Regulaminu oraz rozstrzygnięcie Konkursu, czyli 

wybór najlepszej Pracy Konkursowej (I Nagroda) i przyznanie pozostałych Nagród zgodnie  

z postanowieniami Rozdziału VI Regulaminu; 

− Zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia Konkursu i oficjalne 

ogłoszenie wyników Konkursu; 

− Uprawomocnienie się wyników rozstrzygnięcia Konkursu. 

4.9. Podstawową zasadą w niniejszym Konkursie jest zasada anonimowości Prac Konkursowych 

i Uczestników Konkursu względem Sądu Konkursowego.  

Zamawiający zapewnia, że w postępowaniu konkursowym:  

− do rozstrzygnięcia Konkursu niemożliwe jest zidentyfikowanie autorów Prac 

Konkursowych;  

− Sąd Konkursowy nie może zapoznać się z treścią Wniosków o dopuszczenie do udziału 

w Konkursie oraz nie może zapoznać się z treścią Prac Konkursowych do upływu terminu 

ich składania. 

4.10. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski, podmiotowe środki dowodowe, 

wszystkie elementy Pracy Konkursowej oraz inne składane przez Uczestników Konkursu 

oświadczenia, dokumenty, informacje, zgłoszenia lub zawiadomienia muszą być sporządzone 

w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia lub inne dokumenty 

sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4.11. Przyjęte w Pracach Konkursowych rozwiązania winny spełniać wymogi aktualnych  

na dzień ogłoszenia Konkursu przepisów prawnych. 

4.12. Uczestnicy konkursu zgodnie z art. 341 Ustawy PZP mogą zwrócić  do Zamawiającego z 

wnioskiem o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu. Wyjaśnienia treści Regulaminu będą 

udostępnione na Stronie internetowej Konkursu. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia 

są wiążące dla wszystkich Uczestników. 

4.13. Zamawiający zgodnie z art. 342 ust. 1 pkt 2) Ustawy PZP w uzasadnionych przypadkach 

może zmienić treść Regulaminu Konkursu przed upływem terminu składania Wniosków o 

dopuszczenie do udziału w Konkursie. Po tym terminie Zamawiający może zmienić treść 

Regulaminu wyłącznie w zakresie zmiany składu Sądu Konkursowego.  

4.14. Zmianę treści Regulaminu Zamawiający udostępnia na Stronie internetowej prowadzonego 

Konkursu. Dokonane przez Zamawiającego zmiany Regulaminu są wiążące  

dla Uczestników Konkursu. 
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4.15. Odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące Konkursu przekazane telefonicznie  

lub ustnie nie są wiążące dla Zamawiającego i Uczestników Konkursu. 

4.16. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu Konkursu. Uczestnicy 

zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu i ponosić negatywne konsekwencje 

niezastosowania się do nich. 

 

5. HARMONOGRAM KONKURSU 

Zamieszczenie ogłoszenia o Konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych 

(BZP); zamieszczenie ogłoszenia o Konkursie i Regulaminu Konkursu  

wraz z załącznikami na Stronie internetowej prowadzonego Konkursu 

(Platforma). 

16.11.2022r. 

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu 

dotyczących przygotowania i składania Wniosków o dopuszczenie  

do udziału w Konkursie [poprzez Stronę  internetową  prowadzonego 

Konkursu (Platforma)]. 

Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału  

w Konkursie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie Regulaminu wpłynął  

do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

Wniosków. 

25.11.2022 r. 

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz 

podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów  

na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w Regulaminie 

Konkursu [poprzez Stronę  internetową  prowadzonego Konkursu 

(Platforma)]. 

01.12.2022 r. 

godz. 10:00 

Termin poinformowania wszystkich Uczestników Konkursu  

o wynikach oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 

 z jednoczesnym zaproszeniem do składania Prac Konkursowych 

Uczestników Konkursu, których Wnioski o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu nie podlegają odrzuceniu [poprzez Stronę  internetową  

prowadzonego Konkursu (Platforma)]. 

09.12.2022 r. 



 
Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego  

EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” 

 

9 
 

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu 

dotyczących przygotowania i składania Prac Konkursowych [poprzez Stronę  

internetową  prowadzonego Konkursu (Platforma)]. 

Zamawiający/Organizator udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania Prac Konkursowych, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie Regulaminu wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 

dni przed upływem terminu składania Prac Konkursowych. 

31.01.2023 r. 

Termin składania Prac Konkursowych [wersja cyfrowa poprzez Stronę  

internetową  prowadzonego Konkursu (Platforma) i papierowa  

(na adres Zamawiającego)]. 

07.02.2023 r. 

godz. 11:00 

Termin zawiadomienia Uczestników Konkursu o wynikach  
i otrzymanych ocenach wraz z podaniem imienia i nazwiska  
oraz miejsca zamieszkania albo firmy oraz siedziby lub miejsca 
prowadzonej działalności gospodarczej Autorów wybranych Prac 
Konkursowych [poprzez Stronę  internetową  prowadzonego Konkursu 

(Platforma)]. 

28.02.2023 r. 

 

6. SĄD KONKURSOWY 

6.1. Wymagania formalne wobec Uczestników Konkursu oraz złożone prace Konkursowe oceni 

Sąd Konkursowy, powołany przez Zamawiającego w składzie: 

l.p. Imię i Nazwisko Informacja Funkcja 

1. Aleksandra Wasilkowska 
Architektka, artystka, scenografka, 

ekspertka w zakresie tematyki 
miejskiego handlu 

Przewodnicząca Sądu 

2. Sylwia Bajor 
Naczelnik Wydziału Architektury, 

Urbanistyki i Budownictwa Urzędu 
Miasta Jelenia Góra 

Zastępca 

Przewodniczącej Sądu 

3. Łukasz Pancewicz 
Urbanista, adiunkt na Wydziale 

Architektury Politechniki Gdańskiej 
Sędzia Referent 

4. 
Urszula Forczek-

Brataniec 

Architektka i architektka krajobrazu, 
prof. Politechniki Krakowskiej w 

Katedrze Architektury Krajobrazu 

Członkini Sądu 

5. Piotr Górka 
Architekt, doradca miast Związku Miast 

Polskich 
Członek Sądu 

6. Renata Kwiatek 
p.o. Dyrektor Departamentu Rozwoju 

Urzędu Miasta  
Jelenia Góra 

Członkini Sądu 



 
Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego  

EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” 

 

10 
 

7. Julian Wajenerowski 
Wydział Architektury, Urbanistyki i 

Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia 
Góra 

Członek Sądu 

6.2. Do współpracy z Sądem Konkursowym mogą zostać powołani eksperci, biegli  

oraz konsultanci (bez prawa głosu). O potrzebie ich powołania zadecyduje Sąd Konkursowy 

lub Zamawiający, a decyzję tę zatwierdzi Kierownik Zamawiającego lub osoba przez niego 

upoważniona. 

6.3. W obradach Sądu Konkursowego będzie brać udział (bez prawa głosu) Sekretarz Konkursu  

Monika Arczyńska. Zastępcą Sekretarza jest Monika Kardyś. 

6.4. Do zadań Sądu Konkursowego należy w szczególności: 

− zaopiniowanie i akceptacja Regulaminu; 

− przygotowywanie wyjaśnień dotyczących treści Regulaminu; 

− wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach o przedłużenie terminu składania 

Wniosków  

o dopuszczenie do udziału w Konkursie  lub Prac Konkursowych; 

− ocena spełnienia przez Uczestników wymagań określonych w Regulaminie; 

− ocena Prac Konkursowych zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie; 

− sporządzenie informacji o Pracach Konkursowych i przygotowanie uzasadnienia 

rozstrzygnięcia Konkursu poprzez wybór najlepszej Pracy Konkursowej lub najlepszych 

Prac Konkursowych bądź wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie Konkursu, 

− wyłonienie najlepszych Prac Konkursowych zgodnie z kryteriami określonymi  

w Regulaminie; 

− dokonanie identyfikacji wszystkich Prac Konkursowych po wyborze najlepszej Pracy 

Konkursowej lub najlepszych Prac Konkursowych i zatwierdzeniu wyniku Konkursu  

przez Zamawiającego; 

− przedstawienie Kierownikowi Zamawiającego oceny punktowej wszystkich Prac, 

wskazanie Prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz określenie rodzaju i wysokości 

nagród oraz ewentualnych wyróżnień; 

− przedstawienie wyników Konkursu do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego; 

− sporządzenie zaleceń do wybranej, najlepszej Pracy Konkursowej; 

− przyjmowanie i analiza wnoszonych odwołań oraz przygotowanie projektu odpowiedzi 

na odwołanie. 

6.5. Ramowe zasady organizacji i trybu Pracy Sądu Konkursowego określa załącznik nr Z1.3. 

Regulamin pracy Sądu Konkursowego. 

6.6. Kierownik Zamawiającego albo osoba przez niego upoważniona sprawuje nadzór nad Sądem 

Konkursowym w zakresie zgodności Konkursu z przepisami Ustawy PZP i Regulaminem 

konkursu, w szczególności:  

− unieważnia Konkurs;  

− zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu. 
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7. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z UCZESTNIKAMI KONKURSU  

ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

7.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl  

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora  

7.2. Komunikacja między Uczestnikiem Konkursu w zakresie: 

− przesłania Zamawiającemu wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu; 

− przesłania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących Pracy Konkursowej; 

− przesyłania oświadczeń/podmiotowych środków dowodowych/odwołania/inne  

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość  

do Zamawiającego”.  

7.3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 

kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się 

komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

7.4. Zamawiający będzie przekazywał Uczestnikom Konkursu informacje za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące wyjaśnień/zmian treści Regulaminu Konkursu, 

zmiany terminu składania wniosków i inne informacje Zamawiający będzie zamieszczał  

na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi 

przepisami adresatem jest konkretny Uczestnik Konkursu, będzie przekazywana  

za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Uczestnika Konkursu. 

7.5. Uczestnik Konkursu, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów 

i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl, przesłanych przez Zamawiającego, 

gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu 

SPAM. 

7.6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia  

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zamieszcza 

wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz 

szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, tj.: 

− stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s; 

− komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS 

Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje; 
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− zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021,  

ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę 

Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne; 

− włączona obsługa JavaScript; 

− zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny, obsługujący format plików .pdf,; 

− Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – 

kodowanie UTF8; 

− Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

7.7. Wykonawca, przystępując do niniejszego Konkursu: 

− akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl, określone w Regulaminie 

zamieszczonym na Stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz 

uznaje go za wiążący; 

− zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 

Instrukcję stosuje się analogicznie do Prac Konkursowych, ze zmianami wynikającymi  

z niniejszego Regulaminu Konkursu. 

7.8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie dokumentów, w szczególności 

Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, karty identyfikacyjnej lub Pracy 

Konkursowej w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl,  

w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią dokumentu  

przed upływem terminu składania (np. złożenie Pracy Konkursowej lub karty 

identyfikacyjnej  zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taki wniosek zostanie 

odrzucony na podstawie art. 343. ust. 3 pkt 5 Ustawy PZP. W przypadku Pracy Konkursowej 

złożonej w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, nie będzie ona brana pod uwagę 

ze względu na naruszenie art. 346 Ustawy PZP, z winy leżącej po stronie Uczestnika 

Konkursu. 

7.9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl, dotyczące 

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu, 

składania Prac Konkursowych oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym 

postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl, znajdują się w zakładce „Instrukcje  

dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

8. SPOSÓB ZŁOŻENIA/PRZESŁANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE  

ORAZ PRACY KONKURSOWEJ 

8.1. W celu przystąpienia do niniejszego Konkursu, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest  

do przesłania Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, uprzednio podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem 

osobistym (elektronicznym) za pośrednictwem formularza na Stronie internetowej 
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prowadzonego Konkursu (Platforma) w polu “Wniosek o dopuszczenie do udziału w 

Konkursie”. 

8.2. W dolnej części formularza składania Wniosku, w polach: 

− NIP lub PESEL; 

− Nazwa firmy; 

− Numer telefonu 

              należy wpisać “XXX”.  

Dane identyfikacyjne nie powinny być tam uzupełniane. 

Uwaga! Adres e-mail, z którego składany jest wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie, 

musi uniemożliwiać identyfikację Uczestnika Konkursu. 

8.3. Po weryfikacji Wniosków, Zamawiający prześle zaproszenie do składania Prac Konkursowych 

poprzez wiadomość z platformazakupowa.pl. Uczestnicy Konkursu uzyskają dostęp  

do drugiego formularza poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail, z którego został 

złożony wniosek o dopuszczenie udziału w Konkursie. 

8.4. Po otrzymaniu zaproszenia, Uczestnik Konkursu przekazuje za pośrednictwem drugiego 

formularza na platformazakupowa.pl Pracę Konkursową oraz kartę identyfikacyjną  

w odpowiednio oznaczonych polach: 

− W polu „Opracowanie studialne/Praca konkursowa” należy zamieścić Pracę Konkursową, 

− W polu „Karta identyfikacyjna” należy zamieścić kartę identyfikacyjną, 

8.5. Każdy z Uczestników zaproszonych do udziału w Konkursie, jest zobowiązany do ustalenia 

sześcioznakowego kodu rozpoznawczego, składającego się z trzech cyfr i trzech liter, 

ułożonych w kolejności, która nie jest zgodna z kolejnością cyfr oraz porządkiem 

alfabetycznym (np. P82Z3K) – zwanym dalej, jako „kod rozpoznawczy”. Do czasu 

rozstrzygnięcia Konkursu, kod rozpoznawczy będzie jedynym dopuszczalnym oznaczeniem 

Uczestnika, umieszczanym na wskazanych w Regulaminie elementach składanych przez 

Uczestnika Konkursu (nazwy plików i opis opakowania pracy konkursowej). 

8.6. Uczestnik Konkursu, składając pracę konkursową, jest zobowiązany do złożenia poprzez 

platformę zakupową – karty identyfikacyjnej zawierającej wybrany przez Uczestnika kod 

rozpoznawczy, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr Z1.6 do Regulaminu. 

8.7. W dolnej części formularza składania Prac Konkursowych, w polach: 

− NIP lub PESEL; 

− Nazwa firmy; 

− Numer telefonu 

  należy wpisać “XXX”.  

Dane identyfikacyjne nie powinny być tam uzupełniane. 

8.8. Po wypełnieniu Formularza i wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk 

„Przejdź do podsumowania”. 

8.9. Za datę złożenia Wniosku lub Pracy Konkursowej przyjmuje się datę jej przekazania  

w systemie (Platforma) w drugim kroku składania poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i 

wyświetlenie się komunikatu, że dokumenty zostały zaszyfrowane i złożone. 
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8.10. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania Wniosku 

lub Pracy Konkursowej znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

Uwaga! Złożenie Pracy Konkursowej oraz karty identyfikacyjnej będzie możliwe tylko  

za pośrednictwem adresu e-mail, na który zostało wysłane zaproszenie od Organizatora 

Konkursu.  
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ROZDZIAŁ II 

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 
 

1. PRZEDMIOT KONKURSU 

1.1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej terenu byłego 

targowiska Flora w Jeleniej Górze. 

1.2. Celem Konkursu jest uzyskanie koncepcji architektonicznej, najlepszej pod względem 

programowo-przestrzennym, społecznym, środowiskowym i ekonomicznym, optymalnie 

wykorzystującej potencjał i uwarunkowania obszaru opracowania oraz spełniającej 

zarówno oczekiwania lokalnej społeczności, jak i wpisującej się we współczesne trendy 

projektowania przestrzeni miejskiej. Teren dawnego targowiska ma stać się nowym 

miejscem spotkań mieszkańców oraz sprzyjać rozwojowi funkcji centrotwórczych w tym 

obszarze.  

1.3. Wyniki Konkursu i zrealizowane na ich podstawie Zamówienie: 

− będą stanowić podstawę do dyskusji na temat przyszłości obszaru byłej Flory; 

− posłużą do ustalenia założeń nowego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru opracowania; 

− zostaną zrealizowane w zakresie przestrzeni publicznej, ostatecznie ustalonej  

z Zamawiającym podczas negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie 

Zamówienia.  

1.4. Konkurs obejmuje część realizacyjną i ideową:  

− część realizacyjna: część lub całą przestrzeń publiczną, obejmującą teren zieleni 

ogólnodostępnej oraz – nieobowiązkowo – przestrzeń handlu lokalnego,  

− część ideowa: zabudowa kubaturowa, jeśli zostanie zaproponowana w przeznaczonej  

do realizacji koncepcji, nie jest planowana do realizacji, lecz posłuży do określenia 

wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

1.5. Teren objęty opracowaniem Konkursowym położony jest w Jeleniej Górze, na zachód  

od Starego Miasta, na terenie stanowiącym własność gminną oraz prywatną. Szczegółowy 

zakres obszaru opracowania zdefiniowany jest w załączniku Z2.2 (w wersji wektorowej).   

1.6. Informacje nt. kontekstu oraz historii obszaru opracowania i jego otoczenia wraz z opisem 

przedmiotu Konkursu znajdują się w załączniku nr Z2.1.  
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Rysunek 1 Zakres opracowania konkursowego (źródło podkładu: Geoportal.gov.pl). 

2. WYTYCZNE OGÓLNE 

2.1. Chociaż w rejonie obszaru opracowania obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego1, na samym terenie objętym Konkursem został on unieważniony. Założenia 

Pracy Konkursowej nie muszą być zgodne z ustaleniami ww. planu miejscowego – będą 

stanowić podstawę dla ustaleń projektu nowego planu, o przystąpieniu do którego 

sporządzenia Rada Miasta zadecydowała w 2020 roku2. Założenia koncepcji konkursowej 

powinny być zgodne z obowiązującym Studium3, nie muszą jednak przewidywać funkcji 

handlowej o powierzchni sprzedaży większej niż 2 000 m2.  

                                                           
 
1
 Uchwała Rady Miejskiej w Jeleniej Górze z dnia 17 kwietnia 2007 r. Nr 45/IX/2007 w przedmiocie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Śródmieścia – część zachodnia w Jeleniej 

Górze. 
2
 Uchwała nr 241.XXIII.2002 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Bolesława 

Chrobrego w Jeleniej Górze. 
3
 Uchwała nr 245.XXXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra, dostępna  

pod adresem: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/91/350/uchwala-nr-245-xxxiv-2016  
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2.2. Zalecenia konserwatorskie określone są w załączniku Z2.6. do Regulaminu Konkursu. 

2.3. Pozostałe wytyczne zawarte są w załączniku Z2s.1. Opis przedmiotu Konkursu.  

 

3. ZAŁOŻENIA EKONOMICZNE INWESTYCJI 

3.1. Maksymalny planowany koszt realizacji przestrzeni publicznej w ramach części realizacyjnej 

Konkursu (łączny koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót 

budowlanych) nie może przekroczyć kwoty 5 000 000,00 zł netto. Zamawiający zakłada 

możliwość dostosowania ostatecznego zakresu planowanej inwestycji w trakcie negocjacji  

z Autorem lub Autorami nagrodzonej Pracy Konkursowej w przypadku, jeśli koszt realizacji 

zaproponowanej w Pracy Konkursowej koncepcji przekroczy ustalony budżet.  

3.2. Organizator Konkursu nie zakłada budżetu na realizację części kubaturowej planowanego 

założenia, poza ew. pawilonami, publiczną toaletą itp. stanowiącymi integralny element 

koncepcji przestrzeni publicznej przeznaczonej do realizacji). Nie określa również, czy nowe 

zagospodarowanie ma stanowić inwestycję publiczną, prywatną (po ewentualnej sprzedaży 

części lub całości terenu) czy połączenie różnych sposobów zainwestowania. Założenia 

koncepcji powinny być maksymalnie elastyczne w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza 

podział terenu na pojedyncze działki i zarówno sprzedaż lub dzierżawę części z nich lub 

wszystkich, jak i gminne inwestycje (kubaturowe i/lub zagospodarowanie terenu). 

3.3. Zamawiający zakłada, że wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi wykonanej zgodnie  

z postanowieniami Załącznika Z1.7 Istotne postanowienia umowy, stanowiącej 

uszczegółowienie i rozwinięcie Pracy Konkursowej oraz przeniesieniem całości autorskich 

praw majątkowych, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego do przygotowanych opracowań na Zamawiającego, na polach eksploatacji 

określonych w umowie z Autorem pracy uznanej za najlepszą, nie przekroczy 3,64 % 

całkowitego kosztu netto realizacji inwestycji określonego w pkt. 1 niniejszego rozdziału. 

Wynagrodzenie to będzie obejmować zapłatę za wszelkie zmiany koncepcji projektowej 

wynikające z ewentualnych zaleceń Sądu Konkursowego, formułowanych na etapie 

rozstrzygnięcia Konkursu.  
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ROZDZIAŁ III 

WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ UCZESTNICY 
KONKURSU 

 

1. WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU 

1.1. Uczestnikiem Konkursu może być:  

− osoba fizyczna; 

− osoba prawna; 

− jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

zarówno krajowa jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadająca siedzibę/miejsce 

zamieszkania poza terytorium RP). 

1.2. Podmioty wymienione w punkcie 1.1. mogą:  

− samodzielnie brać udział w Konkursie,  

− wspólnie brać udział w Konkursie. 

Przepisy dotyczące Uczestnika Konkursu stosuje się odpowiednio do każdego z Uczestników 

Konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie.  

UWAGA: Uczestnikami Konkursu wspólnie biorącymi udział w Konkursie są w szczególności 

wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja (przez konsorcjum należy rozumieć dwóch lub więcej 

Uczestników Konkursu/zespoły autorskie). 

1.3. Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić 

Pełnomocnika, uprawnionego do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie 

biorących udział w Konkursie, w tym do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń 

wymaganych w niniejszym Rozdziale oraz Prac Konkursowych. Pełnomocnikiem Uczestników 

Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie może być jeden z tych Uczestników. Wzór 

pełnomocnictwa dla Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie stanowi załącznik 

Z.1.2 do Regulaminu. 

1.4. Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie może ustanowić pełnomocnika.  

Wzór pełnomocnictwa dla Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie stanowi 

załącznik Z.1.2 do Regulaminu. 

 

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z KONKURSU 

2.1. O udział w Konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy Konkursu, którzy: 

− spełniają warunki udziału w Konkursie; 

− nie podlegają wykluczeniu. 
2.2. Uczestnicy Konkursu muszą spełniać niżej wskazany warunek udziału w Konkursie w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 

Dysponowanie co najmniej jedną (1) osobą zdolną do wykonania zakresu przedmiotu Konkursu, czyli 
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posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Architektura, Urbanistyka, 

Gospodarka Przestrzenna lub Architektura Krajobrazu. Akceptowalne jest wykształcenie zdobyte na 

uczelniach zagranicznych na ww. kierunkach.  

Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunku Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zawartego 

we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z wykazem tych osób, informacjami o 

posiadanych przez nie wykształceniu oraz podstawą dysponowania tymi osobami. Na potwierdzenie  

oświadczenia, o którym mowa wyżej, Zamawiający wymaga złożenia wraz z Wnioskiem o 

dopuszczenie do udziału w konkursie podmiotowego środka dowodowego w postaci kopii dyplomu 

ukończenia studiów na ww. kierunkach. 

Uwaga: Jeśli Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, posiadająca wymagane powyżej 

uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony. 

2.3. Z Konkursu wyklucza się Uczestników Konkursu, w stosunku do których zachodzą 

okoliczności wskazane w: 

− art. 108 ust. 1 Ustawy PZP; 

− art. 7 ust. 1 „ustawy o przeciwdziałaniu”; 

− art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP – w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono 
upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, 
którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 
tej procedury;   

− art. 109 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP – jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 
ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie 
Uczestnika Konkursu (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu 
Konkursowego). 

Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunku Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia 
zawartego we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

UWAGA: Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie, 
jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów,  
na zasobach których Uczestnik Konkursu polega. 

 
3. INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W art.  118 Ustawy PZP 

3.1. Uczestnik Konkursu może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w Konkursie 

określonego w pkt. 2.2 niniejszego Rozdziału, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu  

do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych  

lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

3.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia, Uczestnicy Konkursu mogą polegać na zdolnościach podmiotów 
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udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

3.3. Uczestnik Konkursu, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie, zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Uczestnik Konkursu, realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów – zgodnie z treścią załącznika nr Z1.5 do Regulaminu.  

Dokument, o którym mowa powyżej należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym). 

3.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3.3., potwierdza, 

że stosunek łączący Uczestnika Konkursu z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

− zakres dostępnych Uczestnikowi Konkursu zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

− sposób i okres udostępnienia Uczestnikowi Konkursu i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu przedmiotu Konkursu;  

− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Uczestnik 

Konkursu polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje przedmiot Konkursu 

(usługi), których wskazane zdolności dotyczą. 

UWAGA:  Poleganie na zdolnościach innych podmiotów będzie występować, jeśli między 

Uczestnikiem Konkursu a osobą, którą będzie dysponował, będzie zachodził stosunek 

dysponowania pośredniego, tj. osoby, którymi będzie dysponował Uczestnik Konkursu należą  

do innych podmiotów, tj. są pracownikami podmiotu, który zobowiązuje się do udostepnienia 

zasobów Uczestnikowi Konkursu. Natomiast, jeśli z osobami, którymi będzie dysponował 

Uczestnik Konkursu, zachodził będzie bezpośredni stosunek prawny łączący strony, np. umowa  

o pracę, umowa o dzieło, zlecenia, świadczenie usług, itd., wówczas jest to dysponowanie 

bezpośrednie i nie wiąże się to z poleganiem na zasobach innych podmiotów w celu wykazania 

spełniania warunku udziału w Konkursie. 
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4. INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIAŁ  

W KONKURSIE 

4.1. Uczestnicy Konkursu mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie – zgodnie z wymaganiami 

określonymi pkt 1.3 niniejszego Rozdziału. 

4.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

4.3. Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie na podstawie art. 117 ust. 4 

Ustawy PZP składają wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie 

oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają 

poszczególni Uczestnicy – zgodnie z treścią załącznika nr Z.1.9. do Regulaminu. 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym). 

4.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

5. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ WYMAGANE 

OŚWIADCZENIA, PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE I INNE DOKUMENTY  

5.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (dalej: „Wniosek”) sporządza się zgodnie  

ze wzorem określonym w załączniku Z1.1. do Regulaminu i przesyła w sposób określony  

w Rodziale I pkt 8 za pośrednictwem Strony internetowej prowadzonego Konkursu 

(Platformy), w terminie zdefiniowanym w Rozdziale I pkt 5 (Harmonogram Konkursu). 

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym elektronicznym. 

Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie.  

Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym 

Uczestnikiem Konkursu (Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie). 

Uczestnik, który złoży więcej niż jeden Wniosek, zostanie wykluczony z Konkursu. 

5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie oraz braku podstaw  

do wykluczenia z Konkursu składa się na formularzu Wniosku o dopuszczenie do udziału 

w Konkursie. 

5.3. Zasady podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym, jak i zasady poświadczenia 

za zgodność podpisem elektronicznym odwzorowania cyfrowego (skanu) podpisanych 

ręcznie dokumentów papierowych, określone zostały w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452). 

5.4. W przypadku przekazywania jednego dokumentu elektronicznego zawierającego 

skompresowane dokumenty elektroniczne w formacie poddającym dane kompresji (np. plik 
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ZIP) opatrzenie takiego pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym 

lub elektronicznym podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem 

zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym). 

5.5. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

Wniosku. 

5.6. Uczestnik może zmienić lub wycofać Wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania 

Wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu Wniosku musi zostać 

złożone w sposób i formie przewidzianych dla jego złożenia. 

5.7. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1913), Uczestnik Konkursu, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

6. OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

6.1. Zamawiający bezpośrednio po upływie terminu składania Wniosków o dopuszczenie do 

udziału w Konkursie uzyska dostęp do dokumentów elektronicznych złożonych poprzez 

Stronę internetową prowadzonego Konkursu (Platforma). Sekretarz Konkursu/Zastępca 

Sekretarz Konkursu dokona rejestracji i utajnienia danych Uczestników Konkursu oraz 

badania złożonych Wniosków o dopuszczenie oraz podmiotowych środków dowodowych, 

oświadczeń i dokumentów pod względem spełnienia wymagań Regulaminu. W razie 

potrzeby Zamawiający wezwie Uczestników Konkursu do ewentualnych uzupełnień lub 

wyjaśnień złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie w zakresie i na zasadach 

zgodnie z art. 128 Ustawy PZP. Na tej podstawie dokona oceny spełnienia przez Uczestników 

Konkursu wymagań udziału w Konkursie określonych w Regulaminie i przepisami Ustawy 

PZP. 

6.2. Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie, jeżeli: 

− został złożony po upływie terminu składania Wniosków; 

− został złożony przez Uczestnika Konkursu, który nie wykazał spełnienia wymagań 

Zamawiającego wskazanych w ogłoszeniu o Konkursie i Regulaminie Konkursu; 

− jest niezgodny z przepisami Ustawy; 

− jest nieważny na podstawie odrębnych przepisów; 

− nie został sporządzony lub przekazany w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania Wniosków przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego. 

6.3. Nieprawidłowy podpis pod Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie będzie 

skutkował jego odrzuceniem. 

6.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu Konkursu, Zamawiający 

może na każdym jego etapie, w tym na etapie wyboru Prac Konkursowych lub niezwłocznie  
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po ich ocenie, wezwać Uczestników/Uczestnika Konkursu do złożenia wszystkich lub 

niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.  

6.5. Jeżeli Uczestnik nie złożył podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń czy innych 

dokumentów lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Uczestnika 

odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba 

że wniosek nie będzie podlegał ocenie albo Konkurs zostanie unieważniony. 

6.6. Po dokonaniu oceny poprawności złożonych Wniosków o dopuszczenie oraz spełnianiu 

wymagań udziału w Konkursie Zamawiający poinformuje wszystkich Uczestników Konkursu  

o wynikach tej oceny oraz zaprosi do składania Prac Konkursowych Uczestników Konkursu 

spełniających wymagania uczestnictwa w Konkursie. 
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ROZDZIAŁ IV 

PRACE KONKURSOWE 

 
1. INFORMACJE OGÓLNE O PRZYGOTOWANIU PRACY KONKURSOWEJ 

1.1. Do oceny w Konkursie może być dopuszczona wyłącznie oryginalna (wcześniej 

niepublikowana) Praca Konkursowa, która nie narusza zasady anonimowości, jest zgodna  

z zakresem zadania konkursowego, nie zawiera rozwiązań wariantowych i jest wystarczająco 

czytelna i kompletna, by przeprowadzić jej ocenę. 

1.2. Praca Konkursowa w sposób jednoznaczny musi wskazywać na zaproponowane przez 

Uczestnika Konkursu rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne, programowe i inne istotne,  

dla idei przedstawionej koncepcji. Pod względem graficznym Pracę Konkursową musi 

cechować czytelność informacji tekstowej oraz rysunkowej. 

1.3. Prace Konkursowe nie mogą naruszać praw autorskich stron trzecich.  

1.4. Nie będą rozpatrywane Prace Konkursowe, które zostały opracowane w sposób 

umożliwiający identyfikację ich Autorów, a Uczestnicy Konkursu, którzy złożyli takie Prace 

Konkursowe, będą wykluczeni z Konkursu.  

1.5. Materiały wykraczające poza zakres Pracy Konkursowej, wskazany w niniejszym Rozdziale, 

nie będą rozpatrywane.  

1.6. Wprowadzenie zmian i uzupełnień do Pracy Konkursowej możliwe jest wyłącznie  

przed upływem terminu składania Prac Konkursowych. Wprowadzenie zmian lub uzupełnień 

Pracy Konkursowej musi nastąpić z zachowaniem wymogów określonych dla Pracy 

Konkursowej. 

1.7. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Pracy 

Konkursowej, z zastrzeżeniem zapisów pkt 2.2 Rozdziału VII. 

 

2. ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ ORAZ SPOSÓB I FORMA OPRACOWANIA 

2.1. Pliki wchodzące w skład Pracy Konkursowej: 

− muszą zostać nazwane i opisane w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika 

składającego Pracę Konkursową. W ich treści oraz właściwościach nie mogą znajdować się 

jakiekolwiek informacje umożliwiające identyfikację Uczestnika składającego Pracę 

Konkursową; 

− są składane jako pliki niepodpisane, czyli bez uprzedniego opatrzenia ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, profilem zaufanym, podpisem osobistym (elektronicznym); 

− nie mogą być chronione hasłem lub zabezpieczone w inny sposób przed otwarciem; 
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− w przypadku, gdy Praca Konkursowa zawiera informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa4, Uczestnik Konkursu, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

załącza je na Stronie internetowej prowadzonego Konkursu (Platforma) w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku. Plik musi spełniać wyżej wymienione wymagania 

wynikające z konieczności zachowania anonimowości Prac Konkursowych. 

2.2. Pliki zawierające wyjaśnienia odnośnie Prac Konkursowych, składane na wezwanie Sądu 

Konkursowego, muszą być przekazywane zgodnie zasadami określonymi w Regulaminie. 

2.3. Praca Konkursowa musi składać się z: 

− CZĘŚCI GRAFICZNEJ, 

− CZĘŚCI OPISOWEJ, 

− KARTY IDENTYFIKACYJNEJ Pracy Konkursowej (załącznik nr Z1.6 do Regulaminu). 

2.4. Część graficzną należy złożyć w postaci zapisu cyfrowego: 

− w formatach plików JPG, TIFF lub PDF, 

− na 4 planszach z zachowaniem formatu 100 x 70 cm w układzie poziomym, 

− w rozdzielczości min. 300 DPI, 

− każda plansza powinna być osobnym plikiem cyfrowym, 

− pojedynczy plik planszy nie może przekraczać rozmiaru 100 MB. 

2.5. Część opisową należy złożyć w postaci zapisu cyfrowego: 

− w jednym z wybranych formatów plików: DOC, DOCX lub PDF, 

− na maks. 10 stronach z zachowaniem formatu A3 w układzie poziomym (wraz  

z pomniejszonymi planszami), 

− tekst w miarę potrzeby można uzupełnić obrazami (schematami, diagramami) i tabelami. 

2.6. Karta identyfikacyjna Pracy Konkursowej: 

Kartę identyfikacyjną Pracy Konkursowej stanowiącą załącznik nr Z1.6 do Regulaminu jako 

jedyny element postaci elektronicznej Pracy Konkursowej należy opatrzyć kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym). 

2.7. Żaden z powyższych elementów Pracy Konkursowej, za wyjątkiem Karty identyfikacyjnej 

Pracy Konkursowej, nie może być opatrzony nazwą Uczestnika Konkursu ani innymi 

informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora opracowania przed rozstrzygnięciem 

Konkursu przez Sąd Konkursowy, co skutkować może wykluczeniem Uczestnika Konkursu.  

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA  

3.1. Na część graficzną Pracy Konkursowej powinny złożyć się: 

− rysunek koncepcji zagospodarowania całego obszaru opracowania w skali 1:500; 

− rzuty wszystkich kondygnacji podziemnych i naziemnych oraz rzut dachu proponowanej 

zabudowy w skali 1:500 (kondygnacje powtarzalne wystarczy przedstawić raz); 

                                                           
 
4
 W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 poz. 

1913). 
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− schematy i diagramy przedstawiające takie zagadnienia funkcjonalno-przestrzenne jak 

komunikacja, zieleń, strefy różnych aktywności itp.; 

− minimum dwa charakterystyczne przekroje przez teren i proponowaną zabudowę w skali 

1:500, z ujęciem usytuowania i gabarytów zabudowy sąsiadującej z obszarem 

opracowania (np. po drugiej stronie ul. Chrobrego);  

− powiększenia nie mniej niż dwóch wybranych obszarów w skali 1:250, w tym 

obowiązkowo  przestrzeń handlu lokalnego, jeżeli zostanie uwzględniona w koncepcji 

(rzuty, ew. przekroje, ze wskazaniem powiązań między zabudową a przestrzenią 

publiczną/terenem zieleni); 

− minimum trzy wizualizacje lub rysunki perspektywiczne niezbędne do przedstawienia 

koncepcji, z zaznaczeniem miejsca i kierunku danego ujęcia na planie zagospodarowania 

terenu, w tym obowiązkowo przestrzeń handlu lokalnego, jeśli zostanie uwzględniona w 

koncepcji; 

− propozycja podziału obszaru opracowania na działki odpowiadające założonej koncepcji 

projektowej.  

3.2. Rysunki powinny posiadać graficzną podziałkę liniową, a rzuty ponadto oznaczenie północy. 

Zawartość plansz można uzupełnić o inne formy i elementy prezentacji, np. diagramy, 

aksonometrie itd.  

3.3. Na część opisową Pracy Konkursowej powinny złożyć się: 

− opis wizji zagospodarowania obszaru opracowania i koncepcji urbanistyczno-

architektonicznej wraz z wyjaśnieniem zaproponowanego programu funkcjonalnego;  

− opis elementów koncepcji trudnych do pokazania w części graficznej; 

− ogólne zestawienie powierzchni użytkowych proponowanej zabudowy; 

− zestawienie powierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych zagospodarowania terenu; 

− dodatkowe schematy, tabele, zdjęcia – w razie potrzeby; 

− wszystkie plansze pomniejszone do formatu A3. 

3.4. Wszystkie plansze oraz pierwszą stronę części opisowej Pracy Konkursowej, zarówno  

w wersji cyfrowej, jak i papierowej, należy opatrzyć wybranym przez Uczestnika Konkursu 

sześcioznakowym kodem. Jeśli zdarzy się, że dwóch lub więcej Uczestników Konkursu 

wybierze identyczne kody, Sekretarz Konkursu nada im nowe numery dla ich odróżnienia.  

 

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC  

4.1. Prace Konkursowe muszą być złożone: 

− w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach odrębnych5  

i zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale IV Regulaminu, 

− w postaci papierowej, 

w terminie wskazanym w Rozdziale I pkt 5 niniejszego Regulaminu. 

                                                           
 
5
 Wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 litego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670). 
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4.2. Wersję elektroniczną składa się za pośrednictwem Strony internetowej prowadzonego 

Konkursu (Platforma) w sposób szczegółowo opisany w Rozdziale I pkt 8.4 (i następne) 

niniejszego Regulaminu. 

4.3. Dodatkowo wymaga się przedłożenia Pracy Konkursowej w postaci papierowej  

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca na adres Zamawiającego: Urząd Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 

Jelenia Góra. 

4.4. Postać papierową Pracy Konkursowej należy składać w opakowaniach uniemożliwiających 

bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania. Opakowanie musi zostać 

opisane w sposób następujący:  

 

4.5. Postać papierowa Pracy Konkursowej musi być wiernym odwzorowaniem treści zawartych  

w postaci elektronicznej Pracy Konkursowej. W przypadku rozbieżności w treści pomiędzy 

postacią elektroniczną a postacią papierową Pracy Konkursowej, wiążąca dla Zamawiającego 

jest postać elektroniczna Pracy Konkursowej. 

4.6. Postać papierowa Pracy Konkursowej przysłana przez operatora pocztowego, posłańca  

lub składana w inny sposób, powinna dotrzeć do Zamawiającego w terminie wskazanym  

w Harmonogramie (decyduje data wpływu). Postaci papierowe Prac Konkursowych, które 

dotrą do Zamawiającego po terminie składania Prac Konkursowych, co zostanie 

potwierdzone w sporządzonym protokole, mogą zostać uznane za niezłożone. Wówczas 

mogą być odebrane przez Uczestnika Konkursu wyłącznie na koszt Uczestnika. 

UWAGA:  Jeżeli postać papierowa Pracy Konkursowej jest składana w inny sposób niż 

osobiście (np. za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca), adres i nazwa 

podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika Konkursu. Ponadto należy 

dołączyć pokwitowanie złożenia pracy Konkursowej – załącznik Z1.7 do Regulaminu,  w 

otwartej kopercie, zaadresowanej na adres niebędący adresem Uczestnika Konkursu. Na 

ten adres zostanie odesłane pokwitowanie złożenia Pracy Konkursowej. 

…………………….. 

Sześcioznakowy numer  

(liczba rozpoznawcza – zgodnie z zapisami Rozdziału I pkt 8.5 i 8.6) 

Urząd Miasta Jelenia Góra 

Plac Ratuszowy 58 

58-500 Jelenia Góra 

PRACA KONKURSOWA 

 

Konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze 

 

Nie otwierać przed 7 lutego 2023 r. godz. 11:00. 
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ROZDZIAŁ V 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

 
1. TRYB OCENY PRAC 

1.1. Oceny Prac Konkursowych dokonuje Sąd Konkursowy na posiedzeniach niejawnych. 

Przed oceną Prac Sąd Konkursowy dokonuje szczegółowej analizy Prac, sprawdzając ich 

zgodność, co do zasady z wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi  

w Regulaminie, a następnie dokonuje oceny Prac Konkursowych na podstawie kryteriów 

określonych w pkt. 2 niniejszego Rozdziału. Sąd Konkursowy podczas analizy Prac stwierdza 

ich zgodność z Regulaminem, kierując się zasadą możliwości obiektywnej i rzeczowej oceny 

Prac Konkursowych oraz odczytuje intencje autorów tych Prac przy zachowaniu zasady 

uczciwej konkurencji oraz uwzględniając fakt, iż jest to etap opracowania na poziomie 

koncepcji Konkursowej, charakteryzującej się co do zasady pewną ogólnością 

przedstawionych rozwiązań. 

1.2. Nie podlega ocenie Praca Konkursowa: 

− niezgodna z przepisami Ustawy PZP; 

− nieodpowiadająca ogłoszeniu o Konkursie lub Regulaminowi Konkursu; 

− złożona po terminie; 

− złożona przez Uczestnika, którego wniosek został odrzucony. 

1.3. Sąd Konkursowy rozstrzyga Konkurs, dokonując wyboru najlepszych Prac Konkursowych,  

w szczególności: 

− wskazuje Prace, które powinny być nagrodzone i ew. wyróżnione wraz ze wskazaniem 

wysokości nagrody i ew. wyróżnienia; 

− sporządza opinie o Pracach Konkursowych nagrodzonych i wyróżnionych; 

− przedstawia Kierownikowi Zamawiającego ocenę wszystkich Prac; 

− przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu; 

− formułuje zalecenia pokonkursowe; 

− przedstawia wyniki Konkursu do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego. 

1.4. Po rozstrzygnięciu Konkursu Sekretarz Sądu Konkursowego/Zastępca Sekretarz Sądu 

Konkursowego dokona deanonimizacji Prac na Stronie internetowej prowadzonego 

Konkursu (Platforma), przyporządkowując prace poszczególnym Uczestnikom. 

1.5. Zamawiający zawiadomi Uczestników o miejscu i terminie ogłoszenia wyników Konkursu. 

 

2. KRYTERIA OCENY PRAC 

2.1. Sąd Konkursowy podczas oceny Prac Konkursowych będzie kierował się następującymi 

kryteriami z punktacją:  
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− Zgodność koncepcji Konkursowej z wytycznymi Zamawiającego (maks. 25 punktów): 

• spełnienie wytycznych określonych w Regulaminie Konkursu oraz określonego w nim 

zakresu; 

• uwzględnienie istniejących uwarunkowań planistycznych, konserwatorskich, 

środowiskowych i innych; 

• przedstawienie propozycji atrakcyjnej przestrzeni miejskiej, stanowiącej nowe 

miejsce spotkań, odpoczynku wśród zieleni oraz miejskich wydarzeń i ew. handlu 

lokalnego; 

• wpisanie się w społeczne oczekiwania wobec przyszłości obszaru opracowania; 

• wyrażenie poszanowania dla przeszłości miejsca. 

− Założenia programowe (maks. 25 punktów): 

• uwzględnienie funkcji miastotwórczych, odpowiadających randze śródmiejskiej 

lokalizacji; 

• elastyczność  pozwalająca zarówno na etapowanie inwestycji w różnych 

uwarunkowaniach ekonomicznych, jak i przystosowanie zagospodarowania  

w przyszłości do zmieniających się potrzeb użytkowników; 

• wykorzystanie społecznego, środowiskowego i ekonomicznego potencjału lokalizacji; 

• zaproponowanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych zgodnych  

z założeniami współczesnego planowania przestrzennego i zrównoważonego 

rozwoju; 

• uwzględnienie potrzeb różnych grup społecznych i wiekowych; 

• koncepcja sprzyjająca integracji społecznej, zapewniająca otwartość i dostępność  

dla wszystkich użytkowników.  

− Atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań (maks. 25 punktów): 

• podkreślenie powiązań z otoczeniem, także w kontekście lokalizacji między centrum 

miasta a obszarami zdegradowanymi; 

• dostosowanie skali i gabarytów zabudowy do otoczenia; 

• wpisanie w historyczny kontekst pod względem skali zabudowy i proponowanych 

rozwiązań projektowych. 

− Aspekty proekologiczne (maks. 15 punktów): 

• uwzględnienie w koncepcji zielono-błękitnej infrastruktury; 

• zapewnienie bioróżnorodności; 

• zaproponowanie rozwiązań zgodnych z ideą miasta 15-minutowego oraz 

wspierających zrównoważony transport; 

• logicznie i racjonalnie rozplanowana zabudowa, wykorzystująca atuty działki, w tym 

m.in. jej nasłonecznienie. 

− Realność realizacyjna i utrzymaniowa proponowanych rozwiązań (maks. 10 

punktów): 
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• logiczne i racjonalne ekonomicznie rozwiązania; 

• niskie koszty utrzymania przestrzeni publicznej i zieleni; 

• zapewnienie możliwości etapowania w różnych uwarunkowaniach rynkowych. 

3. ZASADY OCENY, PUNKTACJI I WYBORU NAJLEPSZEJ PRACY KONKURSOWEJ 

3.1. Obrady Sądu Konkursowego prowadzone są zgodnie z Regulaminem pracy Sądu 

Konkursowego, który stanowi ząłącznik Z1.3. do Regulaminu. 

3.2. Sąd Konkursowy ocenia Prace Konkursowe uwzględniając poszczególne kryteria oceny  

w sposób całościowy (zagregowane kryteria) kierując się zasadą integralności poszczególnych 

cech. Przy analizie Prac kryteria mogą być rozpatrywane również oddzielnie. Łączna suma 

punktów zdecyduje o ostatecznej ocenie. 

3.3. Ocenione Prace zostaną uszeregowane na kolejnych miejscach na podstawie liczby 

przyznanych im łącznie punktów. Za najlepszą uznana zostanie Praca Konkursowa, która 

uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać 

Praca Konkursowa, to 100. 

3.4. Podczas obrad Sądu Konkursowego zostanie sporządzony protokół z opisem czynności Sądu 

Konkursowego wraz z uzasadnieniem wyboru najlepszej Pracy Konkursowej i rankingiem 

wszystkich Prac podlegających ocenie. 

3.5. W wypadku deanonimizacji któregokolwiek z Uczestników Konkursu w stosunku do członków 

Sądu Konkursowego oraz jeśli nie wynika to z winy Uczestnika Konkursu i nie skutkuje 

przyporządkowaniem danych Uczestnika Konkursu do konkretnej Pracy Konkursowej 

(deanonimizacja Prac Konkursowych), każdy z członków Sądu Konkursowego składa 

oświadczenie  o niewystępowaniu przesłanek i okoliczności powodujących brak 

obiektywizmu i bezstronności w ocenie Prac Konkursowych. Jeśli w oświadczeniu 

któregokolwiek z członków Sądu Konkursowego takie przesłanki wystąpią w stosunku do 

zdeanonimizowanego Uczestnika Konkursu, wówczas Uczestnik Konkursu, którego to dotyczy 

zostaje wykluczony z Konkursu zgodnie z oświadczeniem, które złożył o fakcie 

niewystępowania okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP w 

stosunku do członków Sądu Konkursowego. Przed wykluczeniem, o którym mowa powyżej, 

Kierownik Zamawiającego ma prawo wystąpić do Uczestnika Konkursu z prośbą 

o wyjaśnienie. 

3.6. Sąd Konkursowy po rozstrzygnięciu Konkursu, czyli dokonaniu wyboru najlepszej Pracy 

Konkursowej oraz wyłonieniu pozostałych laureatów Konkursu i przyznaniu Nagród, 

dokonuje identyfikacji wszystkich Prac Konkursowych, a następnie przedstawia wyniki 

rozstrzygnięcia Konkursu Kierownikowi Zamawiającego do zatwierdzenia tego 

rozstrzygnięcia. Z posiedzenia Sądu Konkursowego dotyczącego dokonania identyfikacji 

wszystkich prac Konkursowych zostanie sporządzony protokół. Posiedzenie takie może mieć 

charakter jawny. 

3.7. Ewentualne wyróżnienia będą przyznane Pracom, które pod względem uzyskanych punktów 

zajmą kolejne miejsca lub według Sądu Konkursowego będą warte wyróżnienia  

za przedstawione w nich rozwiązania. 
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3.8. W przypadku stwierdzenia w czasie identyfikacji Prac Konkursowych, że nagrodzona praca 

Konkursowa nie jest oryginalna lub narusza prawa autorskie osób trzecich, została złożona 

przez Uczestnika, który nie został zaproszony do złożenia Pracy Konkursowej, naruszył zasadę 

anonimowej oceny Prac Konkursowych, Uczestnik Konkursu występuje w więcej niż jednej 

Pracy Konkursowej lub nie podlega ocenie z powodów wskazanych w art. 345 ust. 2 Ustawy 

PZP, taka Praca Konkursowa zostanie uznana za nieważną, a za pracę najlepszą zostanie 

uznana kolejna Praca Konkursowa najlepiej oceniona przez Sąd Konkursowy. 

3.9. Jeśli sytuacja opisana w punkcie 3.8 niniejszego Rozdziału dotyczyć będzie Uczestnika 

Konkursu, którego praca Konkursowa uznana została za najlepszą, a Sąd Konkursowy wskazał 

na przyznanie temu Uczestnikowi Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie 

zamówienia z wolnej ręki, Zamawiający ma prawo w takim wypadku uznać za najlepszą 

kolejną Pracę Konkursową wskazaną w protokole werdyktu Sądu Konkursowego i przyznać 

jej Nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na 

wykonanie zamówienia. 
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ROZDZIAŁ VI 

NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

 
1. NAGRODY 

1.1. Zamawiający przyzna nagrody tym Uczestnikom, których Prace Konkursowe uzyskają 

najwyższe oceny. Rodzaj i wysokość nagród jest uzależniona od oceny Pracy dokonanej przez 

Sąd Konkursowy, w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w Regulaminie. 

1.2. Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród: 

− pieniężnych (podane poniżej kwoty są kwotami brutto): 

• I nagroda pieniężna w wysokości 35 000 zł; 

• II nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł; 

• III nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł; 

− Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki  

na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu uszczegółowienia Pracy 

Konkursowej, opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla wydzielonego 

fragmentu terenu,  wytycznych do nowego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz wykonaniu innych zadań, szczegółowo określonych w załączniku 

Z1.8. Istotne postanowienia umowy. Jest to nagroda dla Uczestnika Konkursu, którego 

Praca Konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna). 

1.3. Kierownik Zamawiającego, samodzielnie lub na wniosek Sądu Konkursowego, zastrzega sobie 

możliwość innego podziału kwot przeznaczonych na poszczególne nagrody, w tym 

wprowadzenia wyróżnień, pod warunkiem rozdysponowania kwoty 50 000,00 zł brutto.  

1.4. Nagrody i ewentualne wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

1.5. Propozycję przyznania określonych Nagród przygotowuje Sąd Konkursowy, a zatwierdza 

Kierownik Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona. Zamawiający zastrzega 

możliwość niewyłonienia najlepszej pracy lub nieprzyznania poszczególnych Nagród, gdy 

zgłoszone Prace nie będą odpowiadać istotnym wymaganiom Regulaminu Konkursu. 

1.6. Sąd Konkursowy może zaproponować przyznanie I Nagrody pieniężnej wyłącznie Pracy 

Konkursowej, która otrzymała największą liczbę punktów. 

1.7. Sąd Konkursowy może zaproponować przyznanie II Nagrody pieniężnej wyłącznie Pracy 

Konkursowej, która otrzymała drugą w kolejności liczbę punktów. 

1.8. Sąd Konkursowy może zaproponować przyznanie III Nagrody pieniężnej wyłącznie Pracy 

Konkursowej, która otrzymała trzecią w kolejności liczbę punktów. 

1.9. Po wypłaceniu Nagród pieniężnych, Zamawiający  staje się właścicielem egzemplarzy 

nagrodzonych i wyróżnionych Prac Konkursowych. Nie będą one zwracane Uczestnikom. 

1.10. Uczestnik Konkursu, który otrzymał I, II i III Nagrodę pieniężną, wyraża zgodę na 

wykorzystanie części ideowej Pracy Konkursowej na potrzeby formułowania wytycznych dla 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego opracowaniem 

konkursowym, bez dodatkowego wynagrodzenia. Oświadczenie w tym zakresie Uczestnicy 

składają razem z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

1.11. Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni (nie krótszym 

niż 15 dni) od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten 

może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu 

ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań. 

1.12. Zamawiający, w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia rozstrzygnięcia 

Konkursu, zaprosi autora lub autorów najlepszej Pracy Konkursowej nagrodzonej I Nagrodą, 

do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej 

Pracy Konkursowej z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku 

wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich 

odwołań. 

1.13. Warunkiem wypłaty Nagród pieniężnych oraz zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia  

z wolnej ręki jest: 

− przedstawienie przez Uczestnika Konkursu na ewentualne wezwanie Zamawiającego 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów na potwierdzenie oświadczeń, 

które Uczestnik składał wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie  

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Konkursie i braku podstaw  

do wykluczenia; 

− podpisanie przez Uczestników Konkursu umowy o przeniesieniu na Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji związanych z wykorzystaniem 

utworu do celów promocji Konkursu i Zamawiającego oraz publikacji utworu. 

Postanowienia tej umowy zostały opisane w załączniku nr Z1.4 do Regulaminu. 

1.14. Zamawiający  nie wypłaca Nagród pieniężnych i nie zaprasza do negocjacji w trybie 

zamówienia z wolnej ręki Uczestnika, który uzyskał tą Nagrodę, jeżeli Uczestnik Konkursu: 

− nie przedstawił wymaganych dokumentów lub podmiotowych środków dowodowych 

potwierdzających spełnienie obiektywnych wymagań Zamawiającego, o których mowa  

w pkt 1.13. powyżej; 

− nie zachował zasady anonimowości w postępowaniu Konkursowym albo innych 

obowiązków określonych w Regulaminie Konkursu; 

− przedstawił Pracę Konkursową z naruszeniem praw autorskich osób trzecich; 

− odmówił podpisania umowy o przekazaniu autorskich praw majątkowych, o której mowa  

w pkt 1.12. powyżej. 

2. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

2.1. Zamawiający poda wyniki Konkursu do publicznej wiadomości na Stronie internetowej 

prowadzonego Konkursu (Platforma). 

2.2. Niezwłocznie po zatwierdzeniu rozstrzygnięcia Konkursu albo jego unieważnieniu, 

Zamawiający zawiadamia równocześnie Uczestników Konkursu o wynikach i otrzymanych 

ocenach, podając imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo firmę oraz siedzibę  



 
Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego  

EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” 

 

34 
 

lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej autora wybranej Pracy Konkursowej  

albo autorów wybranych Prac Konkursowych.  

2.3. W przypadku, gdy Zamawiający będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników 

Konkursu, zawiadomi on z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem Uczestników 

Konkursu o miejscu i godzinie tego wydarzenia oraz zamieści taką informację na Stronie 

internetowej prowadzonego Konkursu (Platforma). 

2.4. Prace Konkursowe, którym nie przyznano Nagród, będą do odebrania po zakończeniu 

Konkursu, za zwrotem pokwitowania złożenia Pracy Konkursowej. Zwrot nastąpi w miejscu  

i terminie wskazanym przez Organizatora, po złożeniu wniosku w formie pisemnej przez 

danego Uczestnika. 

2.5. Niezwłocznie po zatwierdzeniu rozstrzygnięcia Konkursu albo jego unieważnieniu, 

Zamawiający zawiadamia równocześnie Uczestników Konkursu o wynikach i otrzymanych 

ocenach, podając imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo firmę oraz siedzibę lub 

miejsce prowadzonej działalności gospodarczej autora wybranej Pracy Konkursowej albo 

autorów wybranych prac Konkursowych. Informacja zamieszczona zostanie na Platformie 

i Stronie Konkursu. 

2.6. Prace nagrodzone i ewentualnie wyróżnione zostaną opublikowane na BIP Zamawiajacego,  

a link do prac będzie zamieszczony na stronie internetowej projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj  

w Jeleniej Górze!” https://rozwojlokalny.jeleniagora.pl/. 
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ROZDZIAŁ VII 

INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU 

 
1. Prawa autorskie 

1.1. Konkurs prowadzony będzie z poszanowaniem autorskich praw majątkowych i osobistych 

Uczestników Konkursu.  

1.2. Prace konkursowe ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie ani w 

inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników Konkursu. 

1.3. Zamawiający, niezależnie od terminu wypłaty nagród, zastrzega prawo pierwszej publicznej 

prezentacji nagrodzonych Prac, a także publikacji w celach marketingowych i dowolnymi 

środkami, bez obowiązku uzyskiwania odrębnej zgody Autora/ów na publikację Pracy 

Konkursowej i zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu. Zamawiający ma 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, wraz z zamieszczeniem danych 

identyfikacyjnych Autora/Autorów Prac Konkursowych. W tym zakresie wszyscy nagrodzeni 

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.  

1.4. Uczestnicy Konkursu, którzy otrzymali Nagrody pieniężne oraz Nagrodę w postaci 

zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na 

podstawie wybranej Pracy Konkursowej, zobowiązani są do podpisania umowy z 

Zamawiającym dotyczącej przeniesienia autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji 

związanych z wykorzystaniem utworu do celów promocji Konkursu i Zamawiającego oraz 

publikacji utworu. Podpisanie umowy jest warunkiem wypłaty nagrody pieniężnej. 

Postanowienia zostały opisane w załączniku nr Z1.4 do Regulaminu. 

1.5. W celu wykorzystania Prac Konkursowych w okresie pomiędzy ich złożeniem a podpisaniem 

umowy o przekazaniu praw autorskich, Uczestnicy Konkursu udzielają Zamawiającemu, 

stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.), bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej 

terytorialnie i czasowo na korzystanie z Utworu z prawem do udzielania sublicencji  

na następujących polach eksploatacji: 
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− umieszczenie, utrwalanie, zwielokrotnianie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części 

we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych, a w szczególności  

w postaci publikacji drukowanych, plansz, na dyskach komputerowych oraz wszystkich 

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

− umieszczenie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach 

publikowanych dla celów promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez 

Zamawiającego; 

− wprowadzanie w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu 

i wykorzystywaniu w ramach publikacji on-line; 

− wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

− publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie  

za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane  

za pośrednictwem satelity i Internetu; 

− wykorzystanie w dowolnej części dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji 

Zamawiającego jego programów, audycji i publikacji; 

− użyczanie. 

Udzielenie licencji niewyłącznej nie jest obarczone koniecznością podpisania umowy.  

Dla udzielania licencji niewyłącznej wystarczające jest oświadczenie o udzieleniu takiej 

licencji, które to oświadczenie zawarte jest we Wniosku o dopuszczenie do udziału w 

Konkursie. 

1.6. Ustalenia pkt. 1.3., 1.4. i 1.5. niniejszego Rozdziału nie naruszą osobistego prawa autorskiego 

autorów Prac Konkursowych. 

1.7. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu Uczestnicy będący autorami Prac 

Konkursowych, które otrzymały Nagrody, przenoszą na rzecz Zamawiającego prawa do Prac 

Konkursowych, przez co należy rozumieć przeniesienie własności oryginałów i kopii 

egzemplarzy Prac Konkursowych. 

1.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia się po rozstrzygnięciu Konkursu  

do Uczestników, którzy nie otrzymali nagrody, z prośbą o zgodę na udzielenie dodatkowej 

licencji dla Prac Konkursowych na następujących polach eksploatacji: 

− umieszczenie, utrwalanie, zwielokrotnianie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części 

na wystawie, katalogu, prezentacji oraz materiałach prasowych i promocyjnych, w tym 

internetowych, 

− umieszczenie na stronie internetowej i mediach społecznościowych Konkursu oraz 

Zamawiającego. 

1.9. Uczestnik Konkursu, który otrzymał I Nagrodę, za odrębnym wynagrodzeniem, wynoszącym 

40% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi wykonanej zgodnie  

z postanowieniami Załącznika Z1.7 Istotne postanowienia umowy, określonej w rozdziale II  

pkt 3.3, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, w tym prawa do zezwalania 

na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy Konkursowej, na następujących 

polach eksploatacji: 
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− wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją; 

− utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej 

skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji 

drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

− umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów 

promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego; 

− wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu i wykorzystywaniu  

w ramach publikacji online; 

− sporządzenie wersji obcojęzycznych; 

− wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

− wyświetlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne techniki 

przesyłania danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci 

komunikacji; 

− marketing w kraju i za granicą; 

− nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, 

nadawanie poprzez satelitę; 

− dokonywanie zmian, modyfikacji, opracowań, adaptacji, przeróbek w utworze, 

opracowania dokumentacji projektowej na jej podstawie oraz korzystanie i 

rozporządzanie tak zmienionym utworem, na polach eksploatacji wymienionych powyżej; 

− zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom w tym udostępnienie 

dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem 

prac realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzór autorski nie mógłby być prowadzony 

przez Autora dokumentacji; 

− używania i wykorzystywania Przedmiotu Konkursu do realizacji robót budowlanych; 

− rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny. 

1.10. Prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów powstałych w Konkursie  

(tj. prawo m. in. do przeróbek, adaptacji, opracowań, zmiany oraz aktualizacji) oraz zgoda 

Uczestnika Konkursu na zlecenie opracowania utworu innemu projektantowi może nastąpić  

w okolicznościach, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy na wykonanie usługi na podstawie 

wybranej Pracy Konkursowej pomimo dołożenia wszelkich starań przez Uczestnika Konkursu  

i Zamawiającego/Organizatora zmierzających do zawarcia takiej umowy i obie strony działają 

w dobrej wierze. Nabycie prawa do wykonywania praw zależnych przez 

Zamawiającego/Organizatora nastąpi za odrębnym wynagrodzeniem dla Uczestnika 

Konkursu, określonym w pkt 1.9. 

1.11. Na etapie Konkursu Uczestnik podpisuje stosowne oświadczenie, w którym zobowiązuje się, 

za oddzielnym wynagrodzeniem, do przeniesienia prawa zezwalania na wykonywanie praw 

zależnych i wyrażenia zgód w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej.  

1.12. Uczestnik Konkursu oświadczy i zagwarantuje, że korzystanie przez Zamawiającego z utworu 

nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw 
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autorskich osób trzecich. Praca Konkursowa nie może naruszać praw autorskich stron 

trzecich tak w zakresie merytorycznym, jak i wykorzystanych narzędzi do jej opracowania. 

1.13. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich 

jakichkolwiek praw do utworów, w szczególności praw autorskich i pokrewnych, Uczestnik 

Konkursu: 

− przejmie i zaspokoi wynikające z tego tytułu roszczenia względem Zamawiającego; 

− zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, postępowań, 

szkód, strat, kar umownych lub wszelkich innych wydatków powstałych w związku  

z korzystaniem z utworów. 

 

2. ZWROT KOSZTÓW 

2.1. Zamawiający przewiduje zwrot kosztów przygotowania Pracy Konkursowej tym Uczestnikom 

Konkursu, którzy złożyli Prace Konkursowe podlegające ocenie, jeżeli unieważnienie Konkursu 

nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2.2. Zamawiający przewiduje zwrot kosztów, jeśli Konkurs zostanie unieważniony  

w okolicznościach o których mowa w art. 355 ust. 4 Ustawy. Maksymalna kwota zwrotu 

kosztów wynosi 1 000 zł brutto. 

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI 

3.1. Uczestnik Konkursu, który otrzymał I Nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie 

zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zamówienia, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie, zobowiązany jest do przystąpienia do tych negocjacji w terminie oraz w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego (z zachowaniem postanowień Rozdziału I pkt 5 

„Harmonogram” oraz Rozdziału VI pkt 1.12). 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu uszczegółowienia Pracy 

Konkursowej, opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla wydzielonego fragmentu 

terenu oraz wytycznych do nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

oraz wykonaniu innych zadań, szczegółowo określonych w załączniku Z1.8. Istotne 

postanowienia umowy. 

3.3. Uczestnik Konkursu (Autor wybranej Pracy), który przystępuje do negocjacji w trybie 

zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy Konkursowej 

musi spełnić następujące wymagania: 

− nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy PZP, art. 7 ust. 1 „ustawy  

o przeciwdziałaniu” i art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP; 

− spełnia określony przez Zamawiającego warunek dotyczący zdolności technicznej  

i zawodowej. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,  

iż dysponuje co najmniej osobami, o których mowa w Rozdziale III pkt. 2.2. 

3.4. Uczestnik Konkursu (Autor wybranej Pracy), potwierdzi warunki określone w pkt 3.1. poprzez 

złożenie przed przystąpieniem do negocjacji Oświadczenia o aktualności informacji 

zawartych w we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie w zakresie podstaw 
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wykluczenia z postępowania  i warunków udziału wskazanych przez Zamawiającego – 

zgodnie z treścią załącznika nr Z.1.10 do Regulaminu. 

3.5. Jeżeli w Konkursie pierwszą nagrodę otrzyma praca Uczestników wspólnie biorących udział  

w Konkursie, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu, umowy regulującej 

współpracę tych uczestników. 

3.6. Przedmiotem negocjacji będzie ustalenie treści umowy na wykonanie zamówienia (usługi) 

z uwzględnieniem Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr Z1.8 do 

Regulaminu. Intencją Zamawiającego  jest, aby negocjacje dotyczyły w szczególności:  

− terminu realizacji zamówienia; 

− wysokości kwoty wynagrodzenia; 

− wysokości kar umownych. 

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji innych zapisów niż powyższe. 

3.7. Zamawiający zobowiązuje Uczestnika Konkursu, który otrzymał Nagrodę w postaci 

zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zamówienia 

(usługi) na podstawie Pracy Konkursowej, do uwzględnienia zaleceń pokonkursowych Sądu 

Konkursowego do wybranej Pracy Konkursowej w przyszłych opracowaniach projektowych.  

W takich okolicznościach zalecenia pokonkursowe Sądu Konkursowego do wybranej Pracy 

Konkursowej będą stanowić integralną część Umowy. 

3.8. Orientacyjny termin realizacji zamówienia (usługi): do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

3.9. Zamawiający może nie zawrzeć umowy na wykonanie zamówienia (usługi) w razie 

wystąpienia jakiejkolwiek przesłanki skutkującej koniecznością unieważnienia postępowania 

zgodnie z art. 255 Ustawy PZP oraz w wypadku, gdy nie dojdzie do porozumienia na etapie 

negocjacji pomimo dołożenia wszelkich starań przez Uczestnika Konkursu i Zamawiającego 

zmierzających do zawarcia takiej umowy i obie strony działają w dobrej wierze. 

3.10. Jeżeli negocjacje prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki z autorem wybranej Pracy 

Konkursowej nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

Zamawiający może zaprosić do negocjacji w tym trybie Uczestnika Konkursu, którego Praca 

Konkursowa otrzymała drugą w kolejności najwyższą ocenę. 

3.11. Niezawarcie przez Zamawiającego z Uczestnikiem Konkursu umowy na wykonanie 

zamówienia  (usługi), w przypadku, gdy nie dojdzie do porozumienia na etapie negocjacji, nie 

stanowi dla Uczestnika Konkursu nagrodzonej Pracy Konkursowej podstawy do wysuwania 

jakichkolwiek roszczeń, w tym z zakresu prawa autorskiego. 

4. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

4.1. 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, przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych. Z treścią ustawy można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Zamówień 

Publicznych: www.uzp.gov.pl. 
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4.2. Uczestnik Konkursu może wnieść odwołanie na zasadach określonych w Dziale IX Ustawy 

PZP. 

5. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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.U.UE.L.119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, Zamawiający informuje, że:  

− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina – Miasto Jelenia Góra z 

siedzibą: Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra reprezentowana przez Prezydenta 

Miasta Jeleniej Góry; 

− Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw z tym związanych 

w następujący sposób: pisemnie na adres – Urząd Miasta Jelenia Góra,  Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych, Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra; osobiście w ww. siedzibie 

Urzędu Miasta Jelenia Góra; telefonicznie pod nr tel. 75 7549860 lub poprzez pocztę 

elektroniczną na adres: iodo_um@jeleniagora.pl; 

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu 

związanym z realizacją zapisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.); 

− Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom 

administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają;. 

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; 

− Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu 

określonym w przepisach RODO; 

− w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

− posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

− nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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; 
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− prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, 

gdyż   podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c) RODO. 

Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z 

przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego 

uprawnienia będzie można skorzystać będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora 

w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z ww. praw. 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 

1. Załączniki formalne 

− Z1.1 – Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie;  

− Z1.2 – Wzór pełnomocnictwa; 

− Z1.3 – Regulamin pracy Sądu Konkursowego; 

− Z1.4 – Istotne postanowienia umowy o przeniesienie praw autorskich; 

− Z1.5 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby; 

− Z1.6 – Karta identyfikacyjna Pracy Konkursowej; 

− Z1.7 – Pokwitowanie złożenia Pracy Konkursowej; 

− Z1.8 – Istotne postanowienia umowy; 

− Z1.9 – Oświadczenie Uczestnika, z którego wynika, jaki zakres przedmiotowego zamówienia   

            wykonają poszczególni Uczestnicy wspólnie biorący udział w Konkursie; 

− Z1.10. – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych we Wniosku o dopuszczenie do udziału  

            w Konkursie. 

   

2. Załączniki merytoryczne  

− Z2.1 – Opis przedmiotu Konkursu; 

− Z2.2 – Mapa zasadnicza w wersji cyfrowej, wektorowej, w formacie DXF, z zaznaczonym 

obszarem opracowania; 

− Z2.3a – Uchwała Rady Miejskiej w Jeleniej Górze z dnia 17 kwietnia 2007 r. Nr 45/IX/2007  

w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu 

Śródmieścia - część zachodnia w Jeleniej Górze – tekst; 

− Z2.3b – Uchwała Rady Miejskiej w Jeleniej Górze z dnia 17 kwietnia 2007 r. Nr 45/IX/2007  

w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu 

Śródmieścia – część zachodnia w Jeleniej Górze – rysunek; 

− Z2.4 – Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 2 września 2014 r. sygn. Akt II SA/Wr 295/14; 

− Z2.5 – Uchwała nr 241.XXIII.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 września 2020 r.  

w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze; 

− Z2.6 – Zalecenia konserwatorskie z 12.10.2022 r., wydane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze; 

− Z2.7. Informacja nt. drzew na obszarze opracowania. 

 

 

 

 


