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DEFINICJE:
1) „Dokumentacja projektowa” – zbiór opracowań projektowych takich jak: koncepcja
wielobranżowa, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) wraz z niezbędnymi
opracowaniami, pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami, przygotowana w celu: uzyskania
pozwolenia na budowę, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, realizacji robót budowlanych
a także dostawy wyposażenia. Szczegółowy zakres Dokumentacji projektowej określa załącznik
nr 1 do Regulaminu konkursu – Istotne Postanowienia Umowy.
2) „Inwestycja” – budowa budynku laboratoryjno-biurowego wraz z zagospodarowaniem
terenu, sieciami uzbrojenia terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną
umożliwiającą funkcjonowanie Inwestycji zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym wyburzenia
istniejących obiektów kubaturowych i likwidacja istniejącego zagospodarowania terenu.
3) „Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna” – rysunkowe oraz tekstowe określenie
podstawowych założeń, wizji architektonicznych i urbanistycznych, rozwiązań i standardów,
które mogą być rozwinięte i uszczegółowione w toku dalszych prac projektowych.
4) „Kierownik Zamawiającego” – Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana
Sehna w Krakowie.
5) „Konkurs" – przyrzeczenie publiczne, w którym Zamawiający, przez publiczne ogłoszenie,
przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie praw autorskich do Pracy konkursowej
wybranej przez Sąd konkursowy w dwuetapowym realizacyjnym konkursie architektonicznym
na koncepcję architektoniczną budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
w Krakowie, prowadzonym na podstawie Ustawy oraz na podstawie Regulaminu konkursu.
6) „Nagrody” – nagrody, o których mowa w Rozdziale II pkt. 6 Regulaminu konkursu.
7) „Opracowanie studialne” – należy przez to rozumieć opracowanie, o którym mowa
w Rozdziale II pkt. 3 lit b) tiret 1 Regulaminu konkursu, zgodnie z art. 329 ust. 2 Ustawy.
8) „Organizator” lub „Zamawiający” – Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
w Krakowie.
9) „Osoba upoważniona" – należy przez to rozumieć osobę lub osoby upoważnione przez
Kierownika Zamawiającego do samodzielnego podejmowania czynności zastrzeżonych dla
Kierownika Zamawiającego (na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy).
10) „Platforma komunikacji elektronicznej” lub „Platforma Zakupowa" lub „Platforma” – środek
komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Organizator będzie prowadził komunikację z
Uczestnikami konkursu, w tym w szczególności, który jako wyłączny będzie służył do
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przekazywania/składania przez Uczestników konkursu wniosków o dopuszczenie do udziału w
Konkursie, podmiotowych środków dowodowych, wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu
konkursu (pytań do Regulaminu konkursu), Opracowań studialnych, Prac konkursowych oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w Konkursie między
Organizatorem a Uczestnikami konkursu. Platforma dostępna jest pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ies
11) „Praca konkursowa” – należy przez to rozumieć pracę, o której mowa w Rozdziale VIII pkt. 2
Regulaminu konkursu, zgodnie z art. 325 ust. 1 Ustawy.
12) „Projekt budowlany” – projekt w rozumieniu art. 33 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy,
w tym Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.).
13) „Projekt wykonawczy” – dokument stanowiący zestaw opracowań, uzupełniający
i uszczegółowiający projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do
sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
wykonawcę oraz realizacji robót budowlanych, zawierający szczegółowe rysunki i opisy,
o którym mowa w Rozporządzeniu 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 (Dz.U z
2021 r. poz. 2454).
14) „Przedmiot usługi” – wykonanie na podstawie wybranej Pracy konkursowej dokumentacji
obejmującej projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym, przedmiarem robót,
kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
(w odpowiednim zakresie), – dalej „Dokumentacja projektowa”, a także przeniesienie
autorskich praw majątkowych. Przedmiot i zakres usługi zostały wstępnie opisane w Istotnych
postanowieniach umowy na wykonanie Przedmiotu usługi udzielonego w trybie zamówienia
z wolnej ręki (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Postanowienia przyszłej umowy mogą zawierać
inne postanowienia, niewymienione w Załączniku nr 1, jak i postanowienia o odmiennej treści,
o ile wynikać one będą z konieczności dostosowania zapisów przyszłej umowy do
wynegocjowanych warunków, a także zmieniających się przepisów prawa i ich interpretacji.
15) „Regulamin” lub „Regulamin konkursu” – należy przez to rozumieć Regulamin dwuetapowego
konkursu realizacyjnego na koncepcję architektoniczną budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych
im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.
16) „Sąd konkursowy” – należy przez to rozumieć zespół osób, o których mowa w Rozdziale III
pkt. 1 Regulaminu konkursu posiadających wiedzę i doświadczenie umożliwiające ocenę
zgłoszonych prac konkursowych, powołanych przez Kierownika Zamawiającego, na podstawie
art. 335–337 Ustawy, w składzie określonym zgodnie z Regulaminem. Sąd konkursowy
powołany został do oceny Prac konkursowych, wyboru najlepszej Pracy konkursowej
i przyznania pozostałych nagród.
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17) „Uczestnik” lub „Uczestnik konkursu” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, spełniająca wymagania określone
w Regulaminie konkursu oraz art. 330 Ustawy, która złożyła wniosek o dopuszczenie do udziału
w Konkursie, o którym mowa w art. 343 Ustawy.
18) „Umowa” – umowa z Uczestnikiem konkursu, którego Praca konkursowa uznana została za

najlepszą, a której przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, w tym Dokumentacji
projektowej na podstawie Pracy konkursowej. W załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu
przedstawiono Istotne Postanowienia Umowy, które zostaną wprowadzone do Umowy.
19) „Ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
20) „Zamówienie z wolnej ręki” – zamówienie publiczne, które zostanie udzielone na podstawie
art. 214 ust. 1 pkt. 4 Ustawy po przeprowadzeniu Konkursu.

5

AG.240.18.2021

II.

DWUETAPOWY KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ BUDYNKU
INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE

POSTANOWIENIA I ZASADY OGÓLNE KONKURSU:
1) Nazwa i adres Organizatora konkursu:
Organizatorem konkursu, zwanym również Zamawiającym, jest:
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie,
ul. Westerplatte 9,
31-033 Kraków
NIP:
676 23 96 844
Regon: 120877693
Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować za pomocą
Platformy. Dokumentację składaną w innej formie niż forma elektroniczna należy składać
w siedzibie Organizatora konkursu, tj. na adres: Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana
Sehna w Krakowie, ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków.
2) Procedura przeprowadzenia Konkursu oraz zasady ogólne Konkursu:
a) Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. w którym Nagrodą, poza nagrodami
pieniężnymi i wyróżnieniami jest zaproszenie Uczestnika konkursu, będącego autorem
najwyżej ocenionej Pracy konkursowej, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
w celu wykonania Dokumentacji projektowej na podstawie pracy konkursowej. Przedmiot
usługi został opisany w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do
Regulaminu.
b) Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektonicznego / koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej dla realizacji przedsięwzięcia Zamawiającego
o wyróżniających się walorach przestrzennych, architektonicznych, funkcjonalnoużytkowych przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych i atrakcyjnych założeniach
programowych oraz koncepcji zagospodarowania terenów w obszarze wskazanym
w Załączniku nr 3 do Regulaminu jako zakres opracowania konkursowego.
c) Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o dopuszczenie do udziału
w Konkursie, składanie Opracowań studialnych i Prac konkursowych, składanie wniosków
o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Organizatorem a Uczestnikiem konkursu lub
podmiotami zainteresowanymi udziałem w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu
Platformy dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/ies, z zastrzeżeniem
Rozdziału VI pkt. 2 lit. a) tiret 1 i 2 oraz Rozdziału VIII pkt. 2 lit. a) tiret 1 i 2 Regulaminu
konkursu.
d) Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i dwuetapowego (Etap I
i Etap II).
3) Etap I Konkursu:
a) Etap Kwalifikacyjny:
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Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie składają wnioski o dopuszczenie do
udziału w Konkursie, zgodnie z postanowieniami Rozdziału V pkt. 6 Regulaminu
w terminie określonym w harmonogramie Konkursu (Rozdział II pkt 13 Regulaminu).
 Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania Opracowań
studialnych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone przez
Organizatora w Rozdziale V pkt. 5 Regulaminu.
b) Etap Opracowań studialnych:
 Składanie Opracowań studialnych przez Uczestników konkursu zaproszonych do
składania Opracowań studialnych na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału
w Konkursie w terminie określonym w harmonogramie Konkursu. Zakres rzeczowy,
forma opracowania oraz sposób prezentacji Opracowań studialnych zostały określone
w Rozdziale VI pkt. 2 Regulaminu.
 Ocena zanonimizowanych Opracowań studialnych przez Sąd konkursowy nastąpi na
podstawie kryteriów określonych w Rozdziale VII pkt. 1 Regulaminu. W wyniku oceny
zostanie wyłonionych nie więcej niż dziesięć (10) najlepszych Opracowań studialnych,
odpowiadających wymaganiom określonym w Regulaminie, które zostaną
zakwalifikowane do Etapu II Konkursu.
 Zaproszenie do składania Prac konkursowych Uczestników konkursu, których
Opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu.


4) Etap II Konkursu:
a) Składanie Prac konkursowych przez Uczestników konkursu, których Opracowania
studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu w terminie określonym
w harmonogramie Konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób
prezentacji Prac konkursowych zostały określone w Rozdziale VIII Regulaminu.
b) Ocena zanonimizowanych Prac konkursowych przez Sąd konkursowy na podstawie
kryteriów określonych w Rozdziale IX pkt. 1 Regulaminu oraz wybór najlepszej Pracy
konkursowej, której twórca zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia
z wolnej ręki, określenie rankingu pozostałych Prac konkursowych i przyznanie Nagród
zgodnie z postanowieniami Rozdziału II pkt. 6 Regulaminu.
c) Zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia Konkursu i oficjalne
ogłoszenie wyników Konkursu.
d) Uprawomocnienie się wyników rozstrzygnięcia Konkursu.
5) Konkurs jest konkursem, gdzie podstawową zasadą jest zasada anonimowości Opracowań
studialnych i Prac konkursowych względem Sądu konkursowego. Organizator konkursu
zapewnia, że w postępowaniu konkursowym:
a) do rozstrzygnięcia Konkursu niemożliwe będzie zidentyfikowanie autorów Opracowań
studialnych i Prac konkursowych,
b) Sąd konkursowy nie może zapoznać się z treścią wniosków o dopuszczenie do udziału
w Konkursie, oraz do upływu terminu składania Opracowań studialnych i Prac
konkursowych nie może zapoznać się z ich treścią.
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6) Nagrodami w Konkursie są Nagrody pieniężne:
a) I Nagroda – 20 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki na
wykonanie usługi, w tym Dokumentacji projektowej na podstawie wybranej Pracy
konkursowej,
b) II Nagroda – 10 000 zł brutto,
c) III Nagroda – 5 000 zł brutto,
d) Łączna kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody pieniężne dla Prac
konkursowych wynosi 35 000 zł brutto.
7) W przypadku, gdy Konkurs zostanie unieważniony z powodu okoliczności za które
odpowiedzialność ponosi Organizator, o których mowa w art. 355 ust. 3 i 4 Ustawy,
Organizator zwróci Uczestnikom konkursu koszty przygotowania i złożenia Prac konkursowych
podlegających ocenie w kwocie nie większej niż 4 000,00 zł brutto, po udokumentowaniu
Organizatorowi tych kosztów. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania
i złożenia Opracowań studialnych.
8) Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w Konkursie, Opracowanie studialne, Prace konkursowe oraz wszelkie
składane przez Uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia, oświadczenia
i dokumenty muszą być składane w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia sporządzone
w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za
zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu lub jego pełnomocnika.
9) Modyfikacje treści Regulaminu konkursu:
Zmiana treści Regulaminu konkursu może odbywać się zgodnie z art. 342 Ustawy.
Dokonane przez Organizatora modyfikacje Regulaminu są wiążące dla Uczestników konkursu.
Na każdym etapie Konkursu odpowiedzi na wnioski Uczestników konkursu o wyjaśnienie treści
Regulaminu konkursu przesłane Uczestnikom konkursu i zamieszczone na stronie internetowej
Konkursu są wiążące dla Uczestników konkursu bez konieczności zmiany treści Regulaminu
konkursu.
10) Przedmiot Konkursu:
Przedmiot Konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71000000-8
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0
Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6
Usługi projektowania architektonicznego
71300000-1
Usługi inżynieryjne
71320000-7
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71420000-8
Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71248000-8
Nadzór na projektem i dokumentacją
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11) Przepisy prawa mające zastosowanie w szczególności w Konkursie:
a) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 ze zm.);
b) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z
28.03.2014, str. 65, z późn. zm.);
c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.);
d) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021
r., poz. 1062);
e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);
f) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.);
g) Rozporządzenie 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 (Dz.U.
z 2021 r., poz. 2454);
h) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458);
i) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973
ze zm.);
j) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.);
k) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062);
l) 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 2019 r.,
poz. 1065 ze zm.);
m) Uchwała nr LXXIV/2076/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wesoła –
rejon ulicy Kopernika” – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
z dnia 10 grudnia 2021 r., poz. 7577;
n) Inne przepisy i normy z dziedziny zagospodarowania przestrzennego, budownictwa
i ochrony zabytków, w zakresie, w jakim mają zastosowanie do opracowań konkursowych;
o) Regulamin konkursu.
12) Sposób komunikowania się Zamawiającego z Uczestnikami konkursu, przekazywania
podmiotowych środków dowodowych, wyjaśnień lub informacji:
a) Komunikacja w Konkursie, w tym:
 składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
 składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,
 składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do
treści Regulaminu konkursu),
9
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składanie Opracowań studialnych,
składnie Prac konkursowych,
wymiana informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami
konkursu,
odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Platforma
z zastrzeżeniem Rozdziału VI pkt. 2 lit. a) tiret 1 i 2 oraz Rozdziału VIII pkt. 2 lit. a) tiret 1 i 2
Regulaminu konkursu, zgodnie z postanowieniami art. 61–70 Ustawy.
W związku z powyższym każdy podmiot (Uczestnik konkursu) zainteresowany udziałem
w Konkursie musi zarejestrować się na Platformie. W przypadku podmiotu, który będzie
uczestniczył w Konkursie jako Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie,
rejestracji dokonuje dany Uczestnik, tj. osoba reprezentująca Uczestnika zgodnie z formą
reprezentacji lub osoba upoważniona przez taką osobę. W przypadku podmiotów, które
będą uczestniczyć w Konkursie jako Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział
w konkursie, rejestracji dokonuje powołany przez tych Uczestników pełnomocnik.
Do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz oświadczeń
i dokumentów elektronicznych w celu złożenia ich skutecznie poprzez Platformę konieczne
jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu lub
Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi
bezpieczeństwa określone w Ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra
właściwego ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista
podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna
jest na stronie www.nccert.pl
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu, składania Prac
konkursowych oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy
użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Uczestnik przystępując do niniejszego Konkursu:
 akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
 zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Uczestnika dokumentów,
w szczególności wniosku, karty identyfikacyjnej Opracowania studialnego lub Pracy
konkursowej w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy.
Wniosek złożony w sposób niezgodny z Instrukcją zostanie odrzucony na podstawie art. 343
ust. 3 pkt 5 Ustawy. W przypadku Opracowania studialnego oraz Pracy konkursowej
złożonych w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, nie będą one brane pod uwagę
ze względu na naruszenie art. 346 w zw. z art. 329 ust. 6 Ustawy, z winy leżącej po stronie
Uczestnika konkursu.
Uczestnicy Konkursu mają obowiązek zapoznania się ze wszelkimi instrukcjami
niezbędnymi do złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, oświadczeń,





b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
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podmiotowych środków dowodowych, pełnomocnictw, Opracowań studialnych, Prac
konkursowych i innych informacji, oświadczeń i dokumentów określonych w niniejszym
Regulaminie.
i) Uczestnicy zobowiązani są sporządzić wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, Opracowania studialne,
Prace konkursowe i inne informacje, oświadczenia i dokumenty zgodnie z wymaganiami
wynikającymi z 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 (Dz.U. z 2020 r., poz.
2452).
j) Na Uczestnikach spoczywa obowiązek anonimizacji Opracowań studialnych i Prac
konkursowych, m.in. poprzez pozbawienie plików metadanych mogących ujawnić
tożsamość autora (autorów) pracy. Szczegółowy sposób anonimizacji Opracowań
studialnych i Prac konkursowych został opisany odpowiednio w Rozdziale VI i VIII
Regulaminu.
k) Dla przedmiotowego postępowania formatem preferowanym jest PDF.
l) Format podpisu nie może być inny niż XAdES lub PAdES, przy czym dla plików w formacie
PDF rekomendowany jest format PAdES.
m) 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,
określa wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz
szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem Platformy,
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,
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021 r.,
ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę
Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie jest dopuszczalne,
 włączona obsługa JavaScript,
 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie
UTF8,
 Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar.
n) Uczestnik konkursu jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości przesłanych przez Organizatora konkursu bezpośrednio na Platformie, gdyż
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
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o) Organizator konkursu udzieli odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu
konkursu złożony przez Uczestnika konkursu lub zainteresowanych udziałem w Konkursie
pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Organizatora w terminach określonych
w harmonogramie Konkursu (pkt 13 Regulaminu).
p) Wyjaśnienia udzielone przez Organizatora są wiążące dla wszystkich podmiotów
zainteresowanych udziałem w Konkursie oraz dla wszystkich Uczestników konkursu.
q) Informacje o Konkursie, zmiany w Regulaminie, wyjaśnienia Organizatora złożone do
wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu oraz inne komunikaty i informacje
związane z Konkursem będą zamieszczane na Platformie, o której mowa w Rozdziale I
pkt. 10 Regulaminu.
r) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające
z niezastosowania się przez Uczestnika konkursu do powyższych wymagań.
13) Harmonogram Konkursu:
Etap I Konkursu:
Lp.
1
2

3

4

5

Czynność Zamawiającego
Przekazanie Ogłoszenia o konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków
o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków
o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków
dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań
określonych przez Organizatora.
Termin poinformowania Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału
w Konkursie oraz zaproszenie do składania Opracowań studialnych Etapu I lub
powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.
Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków
o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania
Opracowań studialnych.

Data
31.12.2021 r.
20.01.2022 r.

24.01.2022 r.
godz. 11.00

07.02.2022 r.

03.03.2022 r.

6

Termin składania Opracowań studialnych.

07.03.2022 r.
godz. 11.00

7

Termin powiadomienia poprzez Platformę komunikacji elektronicznej Uczestników
konkursu o kwalifikacji do Etapu II Konkursu oraz zaproszenia tych Uczestników do
składania Prac konkursowych.

21.03.2022 r.
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Etap II Konkursu:
Lp.
1
2
3

Czynność Zamawiającego

Data

Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków
o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania 16.05.2022 r.
Prac konkursowych.
20.05.2022 r.
Termin składania Prac konkursowych.
Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu oraz
zawiadomienie poprzez Platformę komunikacji elektronicznej Uczestników
konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.

06.06.2022 r.
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SĄD KONKURSOWY:
1) Skład Sądu konkursowego:

Sąd Konkursowy składa się z 6 osób i w jego skład wchodzą:









arch. Daniel Meryszczakowski – Przewodniczący Sądu konkursowego,
mec Jerzy Bacz – przedstawiciel Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana
Sehna w Krakowie, członek Sądu konkursowego,
prof. dr hab. Grzegorz Zadora – Kierownik Pracowni Badania Mikrośladów
Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, członek Sądu
konkursowego,
dr Tomasz Kupiec – Kierownik Pracowni Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz
Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, członek Sądu konkursowego,
mgr Edyta Rzeszuto – Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania Instytutu
Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, członek Sądu
konkursowego,
arch. Bogna Gostyńska, członek Sądu konkursowego.

2) W Konkursie został powołany Sekretarz konkursu – p. Katarzyna Buchowiecka, który nie
jest członkiem Sądu konkursowego i został powołany do:
a) formalnej oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
b) weryfikacji wszelkiej pozostałej dokumentacji w zakresie procedury
prowadzonego Konkursu,
c) zachowania zasad anonimowości.
3) Do współpracy z Sądem konkursowym mogą zostać powołani konsultanci, eksperci lub
biegli. O potrzebie powołania ewentualnych ekspertów zdecyduje Sąd konkursowy lub
Organizator, a decyzję tę zatwierdzi Kierownik Zamawiającego lub osoba przez niego
upoważniona.
4) Sąd konkursowy został powołany do oceny Opracowań studialnych i Prac konkursowych
oraz wyboru najlepszych Opracowań studialnych i najlepszych Prac konkursowych oraz
przyznania Nagród w Konkursie. Sąd konkursowy sporządza w szczególności informacje
o Pracach konkursowych, przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu, a także
występuje z wnioskiem o unieważnienie Konkursu. Sąd konkursowy w zakresie, o którym
mowa w niniejszym punkcie, jest niezależny.
5) Kierownik Zamawiającego albo osoba przez niego upoważniona sprawuje nadzór nad
Sądem konkursowym w zakresie zgodności Konkursu z przepisami Ustawy i Regulaminem
konkursu, w szczególności:
a) unieważnia konkurs;
b) zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu.
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OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU:
1) Przedmiot konkursu oraz założenia i wytyczne do Konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budynku na potrzeby
siedziby Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.
2) Szczegółowy opis został zawarty w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
3) Maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji:
Maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji na podstawie wybranej Pracy
konkursowej (tj. roboty budowlanej wykonanej na podstawie projektu), opisanej
w Załączniku nr 1 do Regulaminu (Istotne Postanowienia Umowy) nie może przekroczyć
kwoty 103 000 000 zł brutto (słownie brutto: sto trzy miliony złotych 00/100).
Organizator Konkursu przewiduje udzielenie jednego zamówienia na Przedmiot usługi.
Maksymalny koszt wykonania zamówienia, w tym Dokumentacji projektowej, nie może
przekroczyć 3% kwoty stanowiącej planowany łączny koszt realizacji inwestycji.
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WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE, WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ
SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU, INFORMACJA O PODMIOTOWYCH
ŚRODKACH DOWODOWYCH ORAZ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO
UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ OCENA WNIOSKÓW:
1) Warunki udziału w Konkursie i wymagania jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu:
a) 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).
b) Podmioty, o których mowa w lit. a) mogą:
 samodzielnie brać udział w Konkursie, wówczas zwane są „Uczestnikiem
konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie”,
 wspólnie brać udział w Konkursie, wówczas zwane są „Uczestnikami konkursu
wspólnie biorącymi 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 oraz konsorcja (przez konsorcjum należy
rozumieć także zespoły autorskie).
2) 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 o dopuszczenie do udziału
w Konkursie oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w niniejszym Rozdziale,
Opracowań studialnych i Prac konkursowych. Pełnomocnikiem Uczestników konkursu
wspólnie biorących udział w Konkursie może być jeden z tych Uczestników lub osoba
trzecia. Wzór pełnomocnictwa dla Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie
stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu.
3) Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie może ustanowić
pełnomocnika.
Wzór pełnomocnictwa dla Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie stanowi
Załącznik nr 7 do Regulaminu.
4) 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 odrzucony z Konkursu.
5) Uczestnicy konkursu muszą spełnić wszystkie wymienione wymagania:
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a) nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt. 5,
pkt 6 (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu konkursowego) oraz
pkt. 7–10 Ustawy.
UWAGA !!!
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie jak
i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów,
których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje.
b) spełniać określony przez Organizatora warunek uczestnictwa w Konkursie dotyczący
zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, że
dysponuje:
 jedną osobą, która będzie wiodącym projektantem, posiadającym uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
zgodnie z Ustawą prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz
przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego.
Wymagane doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 5 lat przed terminem
składania wniosków sprawowała funkcję głównego projektanta przy co najmniej
jednym wielobranżowym projekcie budowlanym i wykonawczym obiektu
kubaturowego użyteczności publicznej, wraz z kosztorysami i STWiORB, dla którego
to obiektu uzyskano prawomocną decyzję – pozwolenie na budowę, obiekt został
wybudowany i oddany do użytku, oraz pełniła nadzór autorski na etapie realizacji
obiektu na podstawie tej dokumentacji, dla nowoprojektowanego obiektu
kubaturowego użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej
5000 m2, w którym powierzchnia użytkowa laboratoriów biologicznych
i chemicznych wynosiła co najmniej 3000 m2, a projekt ten obejmował co najmniej:
− pomieszczenia laboratoryjne wymagające atmosfery kontrolowanej
w zakresie sterowania parametrami: wilgotność, temperatura, czystość,
ciśnienie,
− projekt technologii,
− opracowanie oceny zagrożenia wybuchem,
− system detekcji substancji niebezpiecznych,
− centralną rozprężalnię z instalacją wewnętrzną gazów technicznych,
− system niezależnego zasilania gwarantowanego,
− automatykę i BMS (system zarządzania budynkiem).
 jedną osobą, która będzie projektantem technologiem.
Wymagane doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 5 lat przed terminem
składania wniosków, sprawowała funkcję głównego technologa przy co najmniej
jednym wielobranżowym projekcie budowlanym i wykonawczym obiektu
kubaturowego użyteczności publicznej, wraz z kosztorysami i STWiORB, dla którego
to obiektu uzyskano prawomocną decyzję – pozwolenie na budowę, obiekt został
wybudowany i oddany do użytku, oraz pełniła nadzór autorski na etapie realizacji
obiektu na podstawie tej dokumentacji, dla nowoprojektowanego obiektu
kubaturowego użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej
5000 m2, w którym powierzchnia użytkowa laboratoriów biologicznych
i chemicznych wynosiła co najmniej 3000 m2, a projekt ten obejmował co najmniej:
17
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pomieszczenia laboratoryjne wymagające atmosfery kontrolowanej
w zakresie sterowania parametrami: wilgotność, temperatura,
czystość, ciśnienie,
− centralną stację wody demineralizowanej wraz z instalacją
wewnętrzną,
− opracowanie oceny zagrożenia wybuchem,
− system detekcji substancji niebezpiecznych,
− centralną rozprężalnię z instalacją wewnętrzną gazów technicznych,
− system niezależnego zasilania gwarantowanego,
− automatykę i BMS (system zarządzania budynkiem).
 jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń oraz przynależną do właściwej izby samorządu
zawodowego.
Wymagane doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 5 lat przed terminem
składania wniosków sprawowała funkcję projektanta konstrukcji przy co najmniej
jednym wielobranżowym projekcie budowlanym i wykonawczym obiektu
kubaturowego użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000
m2, dla którego to obiektu uzyskano prawomocną decyzję – pozwolenie na budowę,
obiekt został wybudowany i oddany do użytku, oraz pełniła nadzór autorski na
etapie realizacji obiektu na podstawie tej dokumentacji.
 minimum jedną osobą, która będzie projektantem o specjalności instalacyjnej,
posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych zgodnie z Ustawą prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351
ze zm.) oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego.
Wymagane doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 5 lat przed terminem
składania wniosków sprawowała funkcję projektanta (odpowiednio dla
poszczególnych instalacji) przy co najmniej jednym wielobranżowym projekcie
budowlanym i wykonawczym obiektu kubaturowego użyteczności publicznej, dla
którego to obiektu uzyskano prawomocną decyzję – pozwolenie na budowę, obiekt
został wybudowany i oddany do użytku, oraz pełniła nadzór autorski (odpowiednio
dla poszczególnych instalacji) na etapie realizacji obiektu na podstawie tej
dokumentacji, dla nowoprojektowanego obiektu kubaturowego użyteczności
publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, w którym powierzchnia
użytkowa laboratoriów biologicznych i chemicznych wynosiła co najmniej 3 000 m2,
a projekt ten obejmował co najmniej:
− pomieszczenia laboratoryjne wymagające atmosfery kontrolowanej
w zakresie sterowania parametrami: wilgotność, temperatura,
czystość, ciśnienie,
− projekt technologii,
− opracowanie oceny zagrożenia wybuchem,
− system detekcji substancji niebezpiecznych,
− centralną rozprężalnię z instalacją wewnętrzną gazów technicznych,
− system niezależnego zasilania gwarantowanego,
− automatykę i BMS (system zarządzania budynkiem).
−
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 minimum jedną osobą, która będzie projektantem o specjalności instalacyjnej
elektrycznej, posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie
z Ustawą prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz przynależną
do właściwej izby samorządu zawodowego.
Wymagane doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich 5 lat przed terminem
składania wniosków, sprawowała funkcję projektanta (odpowiednio dla
poszczególnych instalacji) przy co najmniej jednym wielobranżowym projekcie
budowlanym i wykonawczym, który uzyskał prawomocną decyzję pozwolenia na
budowę i został wybudowany i oddany do użytku, oraz pełniła nadzór autorski
(odpowiednio dla poszczególnych instalacji) na etapie realizacji obiektu na
podstawie tej dokumentacji, dla nowoprojektowanego obiektu kubaturowego
użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, w którym
powierzchnia użytkowa laboratoriów biologicznych i chemicznych wynosiła co
najmniej 3 000 m2, a projekt ten obejmował co najmniej:
− pomieszczenia laboratoryjne wymagające atmosfery kontrolowanej
w zakresie sterowania parametrami: wilgotność, temperatura,
czystość, ciśnienie,
− projekt technologii,
− opracowanie oceny zagrożenia wybuchem,
− system detekcji substancji niebezpiecznych,
− centralną rozprężalnię z instalacją wewnętrzną gazów technicznych,
− system niezależnego zasilania gwarantowanego,
− automatykę i BMS (system zarządzania budynkiem).
Organizator dopuszcza, aby Uczestnik wykazał na potwierdzenie spełniania
powyższych warunków jedną osobę do pełnienia dwóch lub więcej funkcji.
Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych powyżej, Organizator wymaga
złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie oświadczenia
(Załącznik nr 6 do Regulaminu) o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku
udziału w Konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz wykazu tych osób, wraz z informacjami
o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawie dysponowania tymi
osobami. Uczestnik konkursu zobowiązany jest załączyć do powyższego wykazu
dowody określające, iż usługi zrealizowane przez osoby wskazane w powyższym
wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane a jeżeli Uczestnik konkursu z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Uczestnika konkursu.
Uwaga !!!
Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia
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22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).
W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w Konkursie, wymagania,
o których mowa powyżej w lit. b) będą spełnione, gdy spełni je przynajmniej jeden z
Uczestników konkursu występujący wspólnie lub Uczestnicy konkursu łącznie.
c) Uczestnik konkursu, który polega na zdolnościach 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 zadania konkursowego
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Uczestnik
konkursu będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, które potwierdza stosunek
łączący Uczestnika konkursu z podmiotami udostępniającymi zasoby
i 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 zadania konkursowego;
w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
którego Uczestnik konkursu polega w odniesieniu do warunków
udziału w Konkursie dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych, zrealizuje zadanie konkursowe, których wskazane
zdolności dotyczą.
6) Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz wymagane podmiotowe środki
dowodowe, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań ustalonych
przez Organizatora:
a) w celu dopuszczenia do udziału w Konkursie na zasadach określonych Regulaminem,
Uczestnik powinien złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
sporządzony zgodnie co do treści i formy z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu.
Wymagana postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Uczestnika Konkursu.

b) w celu spełnienia wymagań ustalonych przez Organizatora tj. wykazania braku
podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału Uczestnik konkursu musi
złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie następujące
podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty:
 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie
art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 (konflikt interesów oceniany
w stosunku do członków Sądu konkursowego) oraz pkt. 7–10 Ustawy
wg Załącznika nr 5 do Regulaminu.
Wymagana jest postać elektroniczna dokumentu opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Uczestnika konkursu.

Uwaga !!!
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Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie składa każdy
Uczestnik konkursu, w tym także każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w
Konkursie oraz podmiot, którego zasobami Uczestnik konkursu dysponuje.
oświadczenie o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału
w Konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami
o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi
osobami wg Załącznika nr 6 do Regulaminu.
Wymagana jest postać elektroniczna dokumentu opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Uczestnika konkursu lub
Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie.



w przypadku, jeśli Uczestnik konkursu polega na zasobach innych podmiotów,
składa zobowiązanie tych podmiotów o udostępnieniu zasobów zgodne co do
treści z postanowieniami Rozdziału V pkt. 5 Regulaminu.
Wymagana jest postać elektroniczna dokumentu opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym podmiotu udostępniającego zasoby.



w przypadku, jeśli Uczestnik konkursu polega na zasobach innych podmiotów
składa oświadczenie tych podmiotów o niepodleganiu wykluczeniu z udziału
w Konkursie na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 (konflikt
interesów oceniany w stosunku do członków Sądu konkursowego) oraz 7–10
Ustawy wg Załącznika nr 5 do Regulaminu.
Wymagana jest postać elektroniczna dokumentu opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym podmiotu udostępniającego zasoby.



dokument pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników wspólnie biorących
udział w Konkursie przez pełnomocnika wg Załącznika nr 8 do Regulaminu.
Wymagana jest postać elektroniczna dokumentu opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wszystkich Uczestników konkursu
wspólnie biorących udział w Konkursie.



dokument pełnomocnictwa w przypadku, jeśli Uczestnik samodzielnie biorący
udział w konkursie ustanowił pełnomocnika wg Załącznika nr 7 do Regulaminu.
Wymagana jest postać elektroniczna dokumentu opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Uczestnika konkursu.

UWAGA !!!
Osobą uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika konkursu
(osoba upoważniona do reprezentowania Uczestnika konkursu) jest:
- Uczestnik konkursu, jeżeli jest osobą fizyczną,
- osoba upoważniona (osoby upoważnione), zgodnie z zasadą reprezentacji, do
składania oświadczeń woli, w imieniu osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej będącej Uczestnikiem konkursu.
c) w przypadku przekazywania jednego dokumentu elektronicznego zawierającego
skompresowane dokumenty elektroniczne w formacie poddającym dane kompresji
(np. plik ZIP) opatrzenie takiego pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
d) Uczestnik Konkursu może zmienić lub wycofać wniosek o dopuszczenie do udziału
w Konkursie wyłącznie przed upływem terminu składania wniosków poprzez
Platformę.
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e) 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), Uczestnik
konkursu, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
7) Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie:
a) Organizator bezpośrednio po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w Konkursie uzyska dostęp do dokumentów elektronicznych złożonych
poprzez Platformę przez Uczestników konkursu. Następnie 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, jednokrotnie wezwie
Uczestników konkursu do ewentualnych uzupełnień lub wyjaśnień. Na tej podstawie
dokona oceny spełnienia przez Uczestników konkursu wymagań udziału w Konkursie
określonych w Regulaminie i przepisami Ustawy, według formuły „spełnia – nie
spełnia”.
b) Organizator 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
Organizatora 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 Organizatora.
c) w celu zachowania anonimowości Uczestników konkursu w stosunku do członków
Sądu konkursowego, osoby pełniące te funkcje nie będą brały udziału w ocenie
wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Nie będzie także upubliczniona lista
Uczestników konkursu.
Działania lub zaniechania Uczestnika konkursu, mogące doprowadzić lub
doprowadzające do naruszenia zachowania anonimowości Uczestnika konkursu
w stosunku do członków Sądu konkursowego, będą skutkować wykluczeniem
Uczestnika z Konkursu.
d) po dokonaniu oceny poprawności złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału
w Konkursie oraz spełnianiu wymagań udziału w Konkursie, Organizator poinformuje
indywidualnie wszystkich Uczestników konkursu o wynikach tej oceny oraz zaprosi do
składania Opracowań studialnych Uczestników konkursu spełniających wymagania
uczestnictwa w Konkursie.
e) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu Konkursu,
Organizator może na każdym jego etapie, w tym na etapie wyboru Prac konkursowych
lub niezwłocznie po ich ocenie, wezwać Uczestników/Uczestnika konkursu do złożenia
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień
ich złożenia.
22

AG.240.18.2021

DWUETAPOWY KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ BUDYNKU
INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE

f)

Jeżeli Uczestnik konkursu nie złożył oświadczenia w zakresie podmiotowych środków
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są
one niekompletne albo zawierają błędy, Organizator wzywa Uczestnika konkursu
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
g) Jeżeli złożone przez Uczestnika konkursu oświadczenia lub podmiotowe środki
dowodowe budzą wątpliwości Organizatora, może on zwrócić się bezpośrednio do
podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym
zakresie dla oceny spełniania przez Uczestnika konkursu warunków udziału
w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie
takich informacji lub dokumentów.
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SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA OPRACOWAŃ STUDIALNYCH:
1) Informacje ogólne o przygotowaniu Opracowania studialnego:
a) Do oceny w Konkursie może być dopuszczone wyłącznie oryginalne (nienaruszające
praw autorskich osób trzecich) i wcześniej niepublikowane Opracowanie studialne,
które nie narusza zasady anonimowości i jest zgodne z celem Konkursu, nie zawiera
rozwiązań wariantowych i jest wystarczająco czytelne i kompletne, by przeprowadzić
jego ocenę.
b) Opracowanie studialne w sposób jednoznaczny musi wskazywać na zaproponowaną
przez Uczestnika konkursu ideę przyjętych rozwiązań. Pod względem graficznym
Opracowanie studialne musi cechować czytelność informacji tekstowej oraz
rysunkowej.
c) Zaleca się, by Uczestnik konkursu uwzględnił przy sporządzaniu Opracowania
studialnego treści i wytyczne zawarte w Regulaminie konkursu.
d) Nie będą rozpatrywane Opracowania studialne, które zostały opracowane w sposób
umożliwiający identyfikację ich autorów, a Uczestnicy konkursu którzy złożyli takie
Opracowania studialne zostaną wykluczeni z Konkursu.
e) Opracowanie studialne należy składać w postaci elektronicznej.
f) Każdy Uczestnik konkursu składa tylko jedno Opracowanie studialne.
2) Zawartość Opracowania studialnego oraz tematyczny zakres opracowania:
a) Opracowanie studialne powinno składać się z:
 części graficznej – plansze, 2 sztuki naklejone na sztywny, lekki podkład
o wymiarach 100 x 70 cm w układzie pionowym – 1 egzemplarz,
 części opisowej – maksymalnie 5 stron A4 tekstu (rozmiar czcionki min 11 pkt),
zeszyt z tekstem oraz zmniejszonymi do formatu A3 planszami części graficznej,
 dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej „Karta Identyfikacyjna
Opracowania Studialnego” sporządzona zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Regulaminu
konkursu,
 dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej „Elektroniczna wersja
Opracowania studialnego”.
Część graficzna – plansze. Część graficzna musi zawierać:
 projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
 rzuty kondygnacji (zespoły pomieszczeń z określoną funkcją) w skali 1:250,
 charakterystyczne przekroje w skali 1:250,
 dwie wizualizacje:
widok od strony południowo-zachodniej,
widok od strony północno-zachodniej.
Część opisowa – zeszyt z tekstem Opracowania studialnego oraz zmniejszonymi do
formatu A3 planszami części graficznej.
b) Żaden z powyższych elementów Opracowania studialnego, z wyjątkiem Karty
Identyfikacyjnej Opracowania Studialnego, nie może być opatrzony nazwą Uczestnika
konkursu składającego opracowanie ani innymi informacjami umożliwiającymi
zidentyfikowanie autora opracowania przed rozstrzygnięciem Konkursu przez Sąd
Konkursowy, co skutkować może wykluczeniem Uczestnika z konkursu.
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c) Uczestnik konkursu umieszcza jedynie w nazwie plików wybraną przez siebie
sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą (numer identyfikacyjny Opracowania studialnego)
tożsamą z liczbą, którą wpisuje w Karcie identyfikacyjnej Opracowania Studialnego.
d) Materiały nieobjęte zakresem Konkursu nie będą oceniane.
e) Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
Opracowania studialnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu tych kosztów.
3) Sposób przygotowania oraz utajniania, a także sposób, miejsce i termin składania
Opracowań studialnych:
a) Część Opracowania studialnego, która ma postać elektroniczną musi być złożona
w postaci elektronicznej poprzez Platformę.
b) Część Opracowania studialnego, która ma postać inną niż wskazana w lit. a) Uczestnik
zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Organizatora konkursu tj. Instytutu Ekspertyz
Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków, z
zachowaniem zasady anonimizacji, o której mowa m.in. w Rozdziale II pkt. 12 j)
Regulaminu i zasad określonych poniżej.
c) za wyjątkiem Karty Identyfikacji Opracowania Studialnego, bezwzględnie nie można
opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym plików z częścią graficzną i częścią
opisową Opracowania studialnego pod rygorem wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
d) Sposób utajnienia i przygotowania postaci elektronicznej Opracowania studialnego –
część graficzna i część opisowa:
 treści zawarte w plikach w postaci elektronicznej nie mogą zawierać
sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej (numer identyfikacyjny Opracowania
Studialnego) z wyjątkiem nazwy pliku.
 Należy zwrócić uwagę na pozbawienie plików cech umożliwiających identyfikację
autora lub autorów, co może skutkować wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. Pliki
muszą być pozbawione wszelkich metadanych pozwalających rozpoznać autora
lub autorów. Niepozbawienie plików metadanych może skutkować wykluczeniem
Uczestnika z udziału w Konkursie.
 Materiały przekazane w postaci elektronicznej nie mogą być chronione hasłem lub
zabezpieczone w inny sposób przed korzystaniem z nich przez Organizatora.
 Uczestnicy konkursu powinni w szczególności zadbać o zapisanie plików
graficznych bez warstw i bez opisów warstw.
 Opracowanie Studialne złożone z naruszeniem zasady anonimowości nie będzie
podlegać ocenie przez Sąd Konkursowy.
e) Opracowanie studialne złożone przez Uczestnika może być wycofane wyłącznie przed
upływem terminu na składanie Opracowań studialnych. Skuteczne wycofanie
Opracowania studialnego może nastąpić jedynie poprzez wycofanie postaci
elektronicznej Opracowania.
f) Wycofania postaci elektronicznej Opracowania studialnego należy dokonać poprzez
Platformę.
g) Wprowadzenie zmian i uzupełnień do Opracowania studialnego możliwe jest
wyłącznie przed upływem terminu składania Opracowań studialnych. W celu
dokonania zmian w Opracowaniu studialnym Uczestnik konkursu musi najpierw
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wycofać Opracowanie studialne, a następnie ponownie złożyć Opracowanie studialne
zgodnie z wymogami składania Opracowań studialnych.
h) Opracowania studialne zostaną zaszyfrowane przez Sekretarza Konkursu, poprzez
nadanie indywidualnego, trzycyfrowego kodu każdemu Opracowaniu. Z czynności tej
sporządzony zostanie protokół, który zostanie przekazany Kierownikowi
Zamawiającego.
i) W przypadku rozbieżności w treści pomiędzy postacią elektroniczną a postacią
papierową Opracowania studialnego, wiążąca dla Organizatora jest postać
elektroniczna Opracowania studialnego.
j) Postać papierową Opracowania studialnego należy składać w opakowaniach
uniemożliwiających bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania.
Opakowanie musi zostać opisane w sposób następujący:
„DWUETAPOWY KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ BUDYNKU INSTYTUTU EKSPERTYZ
SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE”
OPRACOWANIE STUDIALNE
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OCENA OPRACOWAŃ STUDIALNYCH:
1)

Kryteria oceny Opracowań studialnych:
a) Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe budynku dla:
 Pomieszczenia/pomieszczeń przeznaczonych dla stanowiska ds. działalności
opiniodawczej, zwanego dalej „ODO” oraz przestrzeni przyległej.
W powyższym kryterium Sąd konkursowy będzie oceniał zaproponowane przez
Uczestnika konkursu rozwiązania funkcjonalno-użytkowe pomieszczeń
przeznaczonych dla ODO odpowiedzialnego za:
kontakt z klientem tj. przyjmowanie i wydawanie dowodów
rzeczowych i przesyłek zawierających pisma, akta spraw, itd.,
prowadzenie centralnego magazynu dowodów rzeczowych,
przekazywanie
materiałów
do
analizy
poszczególnym
pracowniom.
W powyższym kryterium Sąd konkursowy będzie oceniał także zaproponowane
przez Uczestnika konkursu rozwiązania funkcjonalno-użytkowe pomieszczeń
bezpośrednio przyległych do pomieszczenia/ pomieszczeń przeznaczonych dla
ODO w których następują:
oględziny i pobieranie materiału dowodowego;
przekazywanie materiału dowodowego do analizy właściwej
pracowni.
 pracowni chemicznych oraz biologicznych.
W powyższym kryterium Sąd konkursowy będzie oceniał zaproponowane przez
Uczestnika konkursu rozwiązania funkcjonalno-użytkowe pomieszczeń
przeznaczonych na pracownie chemiczne oraz biologiczne pod względem
funkcjonalnego rozdzielnia ciągów badawczych adekwatnie do analizowanego
materiału dowodowego oraz przemieszczania się osób zaangażowanych
odpowiednio w procesy analiz chemicznych oraz biologicznych.
b) Ergonomia zaproponowanych przez Uczestnika konkursu rozwiązań funkcjonalnoużytkowych budynku w kontekście realizacji procesu opiniodawczego tj.:
przyjmowania dowodów rzeczowych i przesyłek zawierających pisma, akta
spraw itp.;
oględzin i pobierania materiału dowodowego;
przekazywania materiału dowodowego do analizy we właściwej pracowni;
przygotowania materiału dowodowego do badań;
analizy materiału dowodowego;
interpretacji uzyskanych wyników oraz opracowania opinii przez pracowników
na stanowiskach biurowych;
wydawania (przekazywania) sporządzonych opinii dotyczących materiału
dowodowego klientom.
W powyższym kryterium Sąd konkursowy będzie oceniał zaproponowane przez
Uczestnika konkursu rozwiązania funkcjonalno-użytkowe w zakresie:
lokalizacji poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych dla komórek
organizacyjnych względem siebie, mając na uwadze maksymalne ułatwienie
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pracy pracownikom Organizatora konkursu zaangażowanym w realizację
całego procesu opiniodawczego.
c) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania.
2)

Oceny Opracowań studialnych dokonuje Sąd konkursowy, na posiedzeniach niejawnych,
sprawdzając zgodność Opracowań studialnych co do zasady z istotnymi wymogami
formalnymi i merytorycznymi określonymi w Regulaminie oraz dokonując oceny
Opracowań studialnych na podstawie kryteriów określonych w pkt. 1) niniejszego
Rozdziału.

Sąd Konkursowy ocenia Opracowania studialne uwzględniając poszczególne kryteria oceny
w sposób całościowy, kierując się zasadą integralności poszczególnych cech
charakteryzujących obiekty architektoniczne i zagospodarowanie. Każdy z Członków Sądu
konkursowego będzie przydzielać odpowiednią liczbę punktów, w zakresie od 0 do 5,
w poszczególnych podkryteriach w ramach ustalonych kryteriów.
3)

Zasady oceny i kwalifikacji Opracowań studialnych do Etapu II:
a) Nie podlega ocenie Opracowanie studialne nieodpowiadające wymaganiom
Regulaminu konkursu.
b) Ocena Opracowań studialnych będzie polegała na analizie przedstawionych w nich
rozwiązań projektowych i funkcjonalnych w kontekście zadanych kryteriów oceny
i wymagań Organizatora oraz przyznaniu punktów przez każdego z Sędziów
konkursowych uprawnionych do oceny.
c) Z oceny Opracowań studialnych zostanie sporządzony protokół z opisem czynności
Sądu konkursowego wraz z uzasadnieniem wyboru maksymalnie 10 najlepszych
Opracowań studialnych.
d) 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 konkretnego
Opracowania studialnego (deanonimizacja Opracowań studialnych), każdy z członków
Sądu konkursowego składa oświadczenie o niewystępowaniu przesłanek i okoliczności
powodujących brak obiektywizmu i bezstronności w ocenie Opracowań studialnych.
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 w stosunku do członków Sądu konkursowego.
e) Przed wykluczeniem, o którym mowa powyżej, Kierownik Zamawiającego ma prawo
wystąpić do Uczestnika konkursu z prośbą o wyjaśnienie.
f) Po ocenie Opracowań studialnych i wyborze maksymalnie 10 najlepszych Opracowań
zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu Sąd konkursowy sporządza:
 listę Opracowań studialnych wraz z rankingiem tych Opracowań, uwzględniającą
wskazanie Opracowań studialnych, które zostały zakwalifikowane do Etapu II
Konkursu,
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opinie o Opracowaniach studialnych zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu wraz
z uzasadnieniem kwalifikacji do Etapu II Konkursu,
informacje o Opracowaniach studialnych,
ewentualne zalecenia do Opracowań studialnych zakwalifikowanych do Etapu II
Konkursu,
ewentualne uwagi członków Sądu konkursowego wraz z wnioskami i zaleceniami
w tym wskazanie aspektów Opracowań studialnych, które wymagają wyjaśnień,
informację dotyczącą ewentualnych wyjaśnień Uczestników konkursu.

Sposób podania do wiadomości wyników kwalifikacji do Etapu II Konkursu:
a) O wynikach kwalifikacji do Etapu II Konkursu maksymalnie dziesięciu (10) najlepszych
Opracowań studialnych Organizator poinformuje indywidualnie poprzez Platformę
wszystkich Uczestników konkursu, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału
w Konkursie.
b) Ze względu na kluczową zasadę zachowania anonimowości Uczestników konkursu
i Opracowań konkursowych przez nich składanych w stosunku do członków Sądu
konkursowego, Organizator nie podaje do publicznej wiadomości nazw Uczestników
konkursu, których Opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II
Konkursu, a jedynie numery tych Opracowań nadane przez Uczestników.
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SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:
1) Informacje ogólne o przygotowaniu Pracy konkursowej:
a) Do oceny w Konkursie może być dopuszczona wyłącznie oryginalna (nienaruszająca
praw autorskich osób trzecich) i wcześniej niepublikowana Praca konkursowa, która
nie narusza zasady anonimowości i jest zgodna z celem Konkursu, nie zawiera
rozwiązań wariantowych i jest wystarczająco czytelna i kompletna, by przeprowadzić
jej ocenę.
b) 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.
c) Wymaga się, by Uczestnik konkursu uwzględnił przy sporządzaniu Pracy konkursowej
treści i wytyczne zawarte w Regulaminie konkursu.
d) 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.
e) Prace konkursowe składane są w postaci elektronicznej oraz dodatkowo w postaci
papierowej.
f) Każdy uczestnik Konkursu składa tylko jedną pracę konkursową.
2) Zawartość Pracy konkursowej oraz sposób i forma opracowania:
a) Praca konkursowa powinna składać się z:
 części graficznej – plansze, maksymalnie 6 sztuk naklejone na sztywny, lekki
podkład o wymiarach 100x70 cm w układzie pionowym – 1 egzemplarz,
 części opisowej – zeszyt z tekstem Pracy konkursowej (maksymalnie 20 stron A4
tekstu, rozmiar czcionki 11) oraz zmniejszonymi do formatu A3 planszami części
graficznej oraz tabelą założeń funkcjonalnych oraz tabelą bilansu terenu – 2
egzemplarze,
 dokumentu w postaci elektronicznej „Karta Identyfikacyjna Pracy konkursowej”,
sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Regulaminu konkursu,
 dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej „Elektroniczna wersja Pracy
konkursowej”.
Część graficzna (plansze) musi zawierać:
 koncepcję zagospodarowania całego terenu, wyjaśniającą usytuowanie budynku
oraz wskazującą na jego powiązania z obiektami sąsiednimi, w skali 1:2000,
 koncepcję zagospodarowania terenu inwestycji wspólnie z rzutem poziomu ± 0.00
budynku/budynków z zaznaczonym układem wejść, podcieni, podjazdów itp. w
skali 1:500,,
 rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200,
 opis pomieszczeń na rzutach,
 charakterystyczne przekroje w skali 1:200,
 wszystkie elewacje w skali 1:200,
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perspektywy i wizualizacje niezbędne do przedstawienia koncepcji,
z zaznaczeniem miejsca wykonania ujęcia na planszy koncepcji zagospodarowania;
obligatoryjne są dwie wizualizacje:
- od strony południowo-zachodniej,
- od strony północno-zachodniej.
- od strony południowo-wschodniej,
- od strony północno-wschodniej.
Część opisowa – zeszyt z tekstem pracy konkursowej oraz zmniejszonymi do formatu
A3 planszami części graficznej.
Część opisowa musi zawierać:
 opis koncepcji z przyjętymi rozwiązaniami materiałowymi,
 opis przyjętych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych pracowni chemicznej oraz
biologicznej.


3) Żaden z powyższych elementów Pracy konkursowej, z 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.
4) Uczestnik konkursu oznacza jedynie pierwszą stronę opisu w wersji papierowej wybraną
przez siebie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą (numer identyfikacyjny Pracy
konkursowej) tożsamą z liczbą, którą wpisuje w Karcie identyfikacyjnej Pracy konkursowej.
5) Uczestnik konkursu umieszcza jedynie w nazwie plików wybraną przez siebie
sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą (numer identyfikacyjny Pracy konkursowej) tożsamą z
liczbą, którą wpisuje w Karcie identyfikacyjnej Pracy konkursowej.
6) Materiały nieobjęte zakresem Konkursu nie będą oceniane.
7) Sposób przygotowania oraz utajniania, a także sposób, miejsce i termin składania Prac
konkursowych:
a) Część Pracy konkursowej, która ma postać elektroniczną musi być złożona w postaci
elektronicznej poprzez Platformę.
b) Część Pracy konkursowej, która ma postać inną niż wskazana w lit. a) Uczestnik
zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Organizatora konkursu tj. na adres: Instytut
Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, ul. Westerplatte 9, 31-033
Kraków z zachowaniem zasady anonimizacji, o której mowa w Rozdziale II pkt 12 j)
Regulaminu i wymogami wskazanymi poniżej.
c) za wyjątkiem Karty Identyfikacji Pracy Konkursowej, bezwzględnie nie można opatrzyć
kwalifikowanym podpisem elektronicznym plików z częścią graficzną i częścią opisową
Pracy konkursowej oraz pliku ze zdjęciami makiety pod rygorem wykluczenia
Uczestnika z Konkursu.
d) Sposób utajnienia i przygotowania postaci elektronicznej Pracy konkursowej – część
graficzna i część opisowa:
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treści zawarte w plikach w postaci elektronicznej nie mogą zawierać
sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej (numer identyfikacyjny Pracy
konkursowej); powyższa liczba może znajdować się w nazwie pliku.
Należy zwrócić uwagę na pozbawienie plików cech umożliwiających
identyfikację autora lub autorów, co skutkować może wykluczeniem
Uczestnika z Konkursu.
Pliki muszą być pozbawione wszelkich metadanych pozwalających rozpoznać
autora lub autorów. Niepozbawienie plików metadanych może skutkować
wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
Materiały przekazane w postaci elektronicznej nie mogą być chronione hasłem
lub zabezpieczone w inny sposób przed korzystaniem z nich przez
Organizatora.
Uczestnicy konkursu winni zapisać pliki graficzne bez warstw i bez opisów
warstw.
Prace konkursowe złożone z naruszeniem zasady anonimowości nie będą
podlegać ocenie przez Sąd konkursowy.

e) W przypadku rozbieżności w treści pomiędzy postacią elektroniczną a postacią
papierową Pracy konkursowej, wiążąca dla Organizatora jest postać elektroniczna
Pracy konkursowej.
f) Postać papierową Pracy konkursowej należy składać w opakowaniach
uniemożliwiających bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania.
Opakowanie musi zostać opisane w sposób następujący:
„DWUETAPOWY KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ BUDYNKU INSTYTUTU EKSPERTYZ
SĄDOWYCH IM.PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE”
oraz oznakowane sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą
(numer identyfikacyjny Pracy konkursowej).
g) Postać papierowa Pracy konkursowej przysłana przez operatora pocztowego, posłańca
lub składana w inny sposób, musi dotrzeć na adres korespondencyjny Organizatora
w terminie wskazanym w Harmonogramie (decyduje data wpływu).
h) Jeżeli postać papierowa Pracy konkursowej jest składana w inny sposób niż osobiście
(np. za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca), adres i nazwa nadawcy
podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika konkursu.
i) Ponadto należy dołączyć pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (Załącznik nr 10 do
Regulaminu) w otwartej kopercie, zaadresowanej na adres niebędący adresem
Uczestnika konkursu. Na ten adres zostanie odesłane pokwitowanie złożenia pracy
konkursowej.
j) Praca konkursowa złożona przez Uczestnika może być wycofana wyłącznie przed
upływem terminu na składanie Prac konkursowych. Skuteczne wycofanie pracy
konkursowej może nastąpić jedynie poprzez wycofanie postaci elektronicznej Pracy
konkursowej. Wycofanie postaci elektronicznej Pracy konkursowej należy dokonać
poprzez Platformę.
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k) Wycofanie postaci papierowej Pracy konkursowej może nastąpić po przedstawieniu
oryginalnego pokwitowania złożenia Pracy konkursowej, wystawionego przez
Organizatora lub osobę przez niego wyznaczoną.
l) Wprowadzenie zmian i uzupełnień do Pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie przed
upływem terminu składania Prac konkursowych.
m) W celu dokonania zmian w Pracy konkursowej Uczestnik konkursu musi najpierw
wycofać Pracę konkursową, a następnie ponownie złożyć Pracę konkursową zgodnie
z wymogami składania Prac konkursowych.
n) Postaci papierowe Prac konkursowych przesłane przez operatora pocztowego,
posłańcem lub dostarczone w inny sposób, które dotrą do Organizatora po terminie
składania Prac konkursowych, co zostanie potwierdzone w sporządzonym protokole,
nie będą uznane za złożone i mogą być odebrane przez Uczestnika wyłącznie na koszt
Uczestnika.
o) Prace konkursowe zostaną zaszyfrowane przez Sekretarza Konkursu, poprzez nadanie
indywidualnego, trzycyfrowego kodu każdej Pracy. Z czynności tej sporządzony
zostanie protokół, który zostanie przekazany Kierownikowi Zamawiającego.
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OCENA PRAC KONKURSOWYCH I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
1) Kryteria oceny Prac konkursowych:
a) Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe budynku dla:
 pomieszczenia/pomieszczeń przeznaczonych dla stanowiska ds. działalności
opiniodawczej, zwanego dalej „ODO” oraz przestrzeni przyległej.
W powyższym kryterium Sąd konkursowy będzie oceniał zaproponowane przez
Uczestnika
konkursu
rozwiązania
funkcjonalno-użytkowe
pomieszczeń
przeznaczonych dla ODO odpowiedzialnego za:
kontakt z klientem tj. przyjmowanie i wydawanie dowodów
rzeczowych i przesyłek zawierających pisma, akta spraw itd.,
prowadzenie centralnego magazynu dowodów rzeczowych,
przekazywanie materiałów do analizy poszczególnym
pracowniom.
W powyższym kryterium Sąd konkursowy będzie oceniał także
zaproponowane przez Uczestnika konkursu rozwiązania funkcjonalnoużytkowe pomieszczeń bezpośrednio przyległych do pomieszczenia/
pomieszczeń przeznaczonych dla ODO, w których następują:
oględziny i pobieranie materiału dowodowego;
przekazywanie materiału dowodowego do analizy właściwej
pracowni.
 pracowni chemicznych oraz biologicznych.
W powyższym kryterium Sąd konkursowy będzie oceniał zaproponowane
przez Uczestnika konkursu rozwiązania funkcjonalno-użytkowe pomieszczeń
przeznaczonych na pracownie chemiczne oraz biologiczne pod względem
funkcjonalnego rozdzielnia ciągów badawczych adekwatnie do analizowanego
materiału dowodowego oraz przemieszczania się osób zaangażowanych
odpowiednio w procesy analiz chemicznych lub biologicznych.
b) Ergonomia zaproponowanych przez Uczestnika konkursu rozwiązań funkcjonalnoużytkowych budynku w kontekście realizacji procesu opiniodawczego, tj.:
- przyjmowanie dowodów rzeczowych i przesyłek zawierających pisma, akta
spraw itd.,
- oględzin i pobierania materiału dowodowego;
- przekazywania materiału dowodowego do analizy właściwej pracowni;
- przygotowania materiału dowodowego do badań,
- analizy materiału dowodowego,
- interpretacji uzyskanych wyników oraz opracowania opinii przez pracowników
na stanowiskach biurowych,
- wydawania (przekazywania) sporządzonych opinii dotyczących materiału
dowodowego klientom.
W powyższym kryterium Sąd konkursowy będzie oceniał zaproponowane przez
Uczestnika konkursu rozwiązania funkcjonalno-użytkowe w zakresie:
- lokalizacji poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych dla komórek
organizacyjnych względem siebie mając na uwadze maksymalne ułatwienie
pracy pracownikom Organizatora konkursu zaangażowanym w realizację
całego procesu opiniodawczego.
34

AG.240.18.2021

DWUETAPOWY KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ BUDYNKU
INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE

c) Ekonomika proponowanych rozwiązań architektonicznych – realność i optymalizacja
ekonomiczna przyjętych rozwiązań,
d) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
e) Rozwiązania proekologiczne,
f) Koszty eksploatacji.
2) Tryb oceny Prac konkursowych:
a) Oceny Prac konkursowych dokonuje Sąd konkursowy, na posiedzeniach niejawnych,
sprawdzając zgodność Prac konkursowych, co do zasady z istotnymi wymogami
formalnymi i merytorycznymi określonymi w Regulaminie oraz dokonując oceny Prac
konkursowych na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale IX pkt 1 Regulaminu.
b) Sąd Konkursowy ocenia Prace konkursowe uwzględniając poszczególne kryteria oceny
w sposób całościowy kierując się zasadą integralności poszczególnych cech
charakteryzujących obiekty architektoniczne i zagospodarowanie.
c) Zasady oceny i wyboru najlepszych Prac konkursowych:
 Nie podlega ocenie Praca konkursowa nieodpowiadająca istotnym zapisom
Regulaminu konkursu.
 Ocena Prac konkursowych będzie polegała na analizie przedstawionych w nich
rozwiązań projektowych i funkcjonalnych w kontekście zadanych kryteriów
oceny i wymagań Organizatora oraz przyznania punktów przez każdego z
Członków Sądu konkursowego uprawnionych do oceny w trakcie jawnego lub
tajnego głosowania.
 Praca konkursowa, która uzyska najwyższą liczbę punktów, otrzyma I Nagrodę,
o której mowa w Rozdziale II pkt. 6 oraz zaproszenie do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki.
 Dwie prace konkursowe otrzymają pozostałe nagrody pieniężne zgodnie
z liczbą przydzielonych punktów.
 W przypadku, gdy dwie prace uzyskają identyczną liczbę punktów głos
decydujący będzie miał przewodniczący Sądu konkursowego.
 Podczas obrad Sądu konkursowego zostanie sporządzony protokół z opisem
czynności Sądu konkursowego wraz z uzasadnieniem wyboru najlepszej Pracy
konkursowej.
 W wypadku deanonimizacji któregokolwiek z Uczestników konkursu
w stosunku do członków Sądu konkursowego, 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 w stosunku do członków Sądu
konkursowego. Przed wykluczeniem, o którym mowa powyżej, Kierownik
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Zamawiającego ma prawo wystąpić do Uczestnika konkursu z prośbą
o wyjaśnienie.
Sąd Konkursowy po rozstrzygnięciu Konkursu, czyli dokonaniu wyboru jednej
najlepszej Pracy konkursowej i przyznaniu pozostałych 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.
Po rozstrzygnięciu Konkursu, Sąd konkursowy sporządza:
− listę Prac konkursowych i ich ranking,
− uwagi członków Sądu konkursowego wraz z ewentualnymi wnioskami
i zaleceniami,
− ewentualne wyjaśnienia Uczestników konkursu,
− informacje o Pracach konkursowych,
− opinie o nagrodzonych w konkursie Pracach konkursowych wraz
z uzasadnieniem,
− uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu, w szczególności czy wybrana praca
Konkursowa uwzględnia rozwiązania proekologiczne lub inne,
− ewentualne zalecenia do nagrodzonych Prac konkursowych.
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NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:
1) Nagrody:
a) W Konkursie mogą zostać przyznane następujące rodzaje nagród:
− Nagrody pieniężne,
− Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej
ręki na wykonanie usługi, w tym Dokumentacji projektowej na podstawie
wybranej pracy konkursowej.
b) Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody pieniężne dla Prac
konkursowych zgodnych z Regulaminem wynosi 35 000 zł brutto.
c) W Konkursie Organizator przewiduje przyznanie następujących Nagród:
 I Nagroda: pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji
w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Dokumentacji projektowej na
podstawie wybranej Pracy konkursowej. Nagrodę tę otrzymuje Uczestnik
konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów,
 II Nagroda, pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto,
 III Nagroda, pieniężna w wysokości 5 000 zł brutto.
d) Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.
Wymienione nagrody pieniężne zostaną wypłacone z zastosowaniem odpowiednich w
tym zakresie przepisów, w szczególności:
 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).
 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.).
 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 685 ze zm.).
e) Propozycję przyznania określonych Nagród przygotowuje Sąd konkursowy,
a zatwierdza Kierownik Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona.
Organizator zastrzega możliwość nieprzyznania poszczególnych Nagród, gdy zgłoszone
prace nie będą odpowiadać wymaganiom Regulaminu konkursu.
f) Jedynie w wypadku niezłożenia trzech (3) Prac konkursowych zgodnych z istotnymi
warunkami Regulaminu, Sąd konkursowy może zaproponować, że niewykorzystane
środki pieniężne (z całkowitej kwoty przeznaczonej przez Organizatora na nagrody
pieniężne) zostaną rozdzielone pomiędzy pozostałe Prace konkursowe. Decyzję tę
ostatecznie zatwierdza Kierownik Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona.
g) Sąd konkursowy może zaproponować Nagrodę rzeczową w formie wyróżnienia
(dyplom) dla Pracy konkursowej zgodnej z istotnymi warunkami Regulaminu,
wyróżniającej się w co najmniej jednym z kryteriów oceny Prac konkursowych.
h) Sąd konkursowy proponuje nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi, w tym Dokumentacji projektowej na
podstawie wybranej Pracy konkursowej, dla Pracy konkursowej zgodnej z istotnymi
warunkami Regulaminu.

37

AG.240.18.2021

DWUETAPOWY KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ BUDYNKU
INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE

i)

Organizator staje się właścicielem egzemplarzy nagrodzonych Prac konkursowych
i odpowiadających im Opracowań studialnych. Nagrodzone Prace konkursowe
i Opracowania studialne nie są zwracane Uczestnikom.
j) Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Organizatora w terminie do 60 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.
k) W terminie do 60 dni od daty zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu, Organizator
zaprosi autora najlepszej Pracy konkursowej 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.
l) Warunkiem wypłaty Nagród pieniężnych jest:
 przedstawienie przez Uczestnika konkursu na ewentualne wezwanie Organizatora
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających
oświadczenia, które Uczestnik składał wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału
w Konkursie na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i warunków
spełniania udziału w Konkursie,
 podpisanie przez Uczestników konkursu umowy o przeniesieniu na Organizatora
autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji związanych
z wykorzystaniem utworu do celów promocji Konkursu i Organizatora oraz
publikacji utworu. Postanowienia tej umowy zostały opisane w Załączniku nr 2 do
Regulaminu.
m) Organizator nie wypłaca Nagrody pieniężnej, jeżeli Uczestnik konkursu:
 nie przedstawił wymaganych dokumentów lub podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających spełnienie obiektywnych wymagań Organizatora,
o których mowa w Rozdziale V pkt. 6 lit. b,
 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 niniejszym Rozdziale pkt. 1 litera l tiret 2.
n) Jeżeli negocjacje prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki z Uczestnikiem
konkursu, który otrzymał Nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi, nie doprowadziły do zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Organizator może zaprosić do negocjacji w tym
trybie Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa została umieszczona
w rankingu jako następna, każdorazowo według kolejności wynikającej z tego
rankingu.
2) Ogłoszenie wyników konkursu:
a) Organizator poda do publicznej wiadomości wyniki Konkursu na Stronie internetowej
Konkursu oraz Platformie,
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b) Organizator zawiadomi także poprzez Platformę Uczestników konkursu o wynikach
Konkursu,
c) W przypadku, gdy Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie
wyników Konkursu, zawiadomi on z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
Uczestników konkursu o miejscu i godzinie tego wydarzenia oraz zamieści taką
informację na Stronie internetowej Konkursu.
d) W przypadku, gdy Organizator będzie organizował wystawę pokonkursową,
zawiadomi on z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem Uczestników konkursu
o miejscu i godzinie tego wydarzenia oraz zamieści taką informację na Stronie
internetowej Konkursu.
e) Pliki zawierające Opracowania studialne, które nie zostały zakwalifikowane do Etapu II
Konkursu, zostaną skasowane przez Organizatora po zakończeniu Konkursu, nie
wcześniej niż do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia wszystkich ewentualnych
odwołań.
f) 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 lub nie podlega
ocenie z powodów wskazanych w art. 345 ust. 2 Ustawy, taka Praca konkursowa
zostanie uznana za nieważną.
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PRAWA AUTORSKIE:
1) Pola eksploatacji Prac konkursowych oraz postanowienia dotyczące przejścia autorskich
praw majątkowych do najlepszej Pracy konkursowej:
a) Prace konkursowe i Opracowania studialne ani w części, ani w całości, nie mogą być
udostępnione publicznie ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą ogłoszenia
wyników Konkursu.
b) Organizator, niezależnie od terminu wypłaty Nagród pieniężnych i bez dodatkowego
wynagrodzenia dla Uczestników konkursu, zastrzega sobie prawo pierwszej prezentacji
i publicznego udostępnienia wszystkich lub wybranych Prac konkursowych
i Opracowań studialnych, z każdorazowym podaniem informacji o autorach prac.
c) Uczestnicy konkursu, którzy otrzymali Nagrody pieniężne, zobowiązani są do
podpisania umowy z Organizatorem konkursu dotyczącej przeniesienia autorskich
praw majątkowych na polach eksploatacji związanych z wykorzystaniem utworu do
celów promocji Konkursu i Organizatora oraz publikacji utworu.
d) Postanowienia tej umowy zostały opisane w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
e) W celu wykorzystania Prac konkursowych w okresie pomiędzy ich złożeniem
a podpisaniem umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, Uczestnicy
konkursu udzielają Organizatorowi, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bezpłatnej licencji niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie i czasowo na korzystanie z Utworu z prawem do
udzielania sublicencji na następujących polach eksploatacji:
 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 Organizatora lub podmiotu
wskazanego przez Organizatora;
 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 Organizatora jego programów, audycji i publikacji;
 sporządzenie wersji obcojęzycznych;
 użyczanie.
Udzielenie licencji niewyłącznej nie jest obarczone koniecznością podpisania umowy.
Dla udzielania licencji niewyłącznej wystarczające jest oświadczenie o udzieleniu takiej
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licencji, które to oświadczenie zawarte jest we wniosku o dopuszczenie do udziału
w Konkursie.
Ustalenia pkt. 1 a), 1 b) i 1 c) nie naruszą osobistego prawa autorskiego autorów Prac
konkursowych.
Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu Uczestnicy będący autorami Prac
konkursowych, które otrzymały Nagrody pieniężne przenoszą na rzecz Organizatora prawa
do Prac konkursowych i Opracowań studialnych, przez co należy rozumieć przeniesienie
własności oryginałów i kopii egzemplarzy Prac konkursowych i Opracowań studialnych.
Uczestnik konkursu, który otrzymał Nagrodę pieniężną, zobowiązany jest do podpisania
umowy z Organizatorem konkursu dotyczącej przeniesienia autorskich praw majątkowych
oraz prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, do utworów
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, powstałych w związku z uczestnictwem w Konkursie na polach eksploatacji
i zasadach wymienianych w Załączniku nr 2 do Regulaminu, czyli postanowieniach tej
umowy.
Zobowiązanie do zawarcia umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe Uczestnik
konkursu składa we wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
Uczestnik konkursu oświadczy i zagwarantuje, iż korzystanie przez Organizatora z utworu,
nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw
autorskich osób trzecich.
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INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU:
1) Podstawy wykluczenia z postępowania oraz warunki udziału, które zostaną określone
w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki:
Uczestnik konkursu, który przystępuje do negocjacji w trybie zamówienia publicznego na
wykonanie usługi na podstawie Pracy konkursowej musi spełnić następujące wymagania:
a) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz
art. 109 ust. 1 pkt 4-10 Ustawy.
b) spełniać warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej – Uczestnik spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji
zamówienia osobę (osoby) posiadającą uprawnienia i doświadczenie, o którym mowa
w Rozdziale V pkt 5 b) Regulaminu.
2) Przed przystąpieniem do negocjacji Organizator żąda od Uczestnika konkursu samodzielnie
biorącego udział w Konkursie lub Uczestników konkursu wspólnie biorących udział
w Konkursie następujących dokumentów lub/i oświadczeń w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału
w postępowaniu:
a) Oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 1 a) powyżej.
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie, jak
i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz każdego
podmiotu, którego zasobami Uczestnik konkursu dysponuje.
b) wykazu osób, skierowanych przez Uczestnika konkursu do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
3)

Negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki:
a) Uczestnik konkursu, który otrzymał Nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji
w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie Pracy
konkursowej, zobowiązany jest do przystąpienia do negocjacji w miejscu i terminie
wskazanym przez Organizatora.
b) Przedmiotem negocjacji będzie ustalenie treści umowy na wykonanie Przedmiotu
usługi z uwzględnieniem Istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 1
do Regulaminu.
c) Organizator może zobowiązać Uczestnika konkursu, który otrzymał Nagrodę w postaci
zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania
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Dokumentacji projektowej na podstawie Pracy konkursowej, do uwzględnienia
zaleceń Sądu konkursowego odnoszące się do Pracy konkursowej tego Uczestnika.
d) Organizator nie zawrze umowy na Przedmiot usługi z Uczestnikiem konkursu, którego
praca została najwyżej oceniona w razie wystąpienia jakiejkolwiek przesłanki
skutkującej koniecznością unieważnienia postępowania zgodnie z art. 255 Ustawy,
w tym w wypadku, gdy:
− w terminie 30 dni nie dojdzie do porozumienia na etapie negocjacji z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika konkursu, a w szczególności Uczestnik
konkursu zakwestionuje postanowienia zawarte w treści Załącznika nr 1 do
Regulaminu, które nie podlegają negocjacji,
− nastąpiła likwidacja lub śmierć Uczestnika konkursu.
e) Jeżeli negocjacje prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki z Uczestnikiem
konkursu, który otrzymał Nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi, nie doprowadziły do zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Organizator może zaprosić do negocjacji w tym
trybie Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa została umieszczona
w rankingu na pozycji drugiej i następnych, każdorazowo według kolejności
wynikającej z tego rankingu.
f) Brak zawarcia przez Organizatora z Uczestnikiem konkursu umowy na wykonanie
Przedmiotu usługi, w przypadku, gdy nie dojdzie do porozumienia na etapie negocjacji,
nie stanowi dla Uczestnika konkursu podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń,
w tym z zakresu prawa autorskiego.
4) Istotne postanowienia umowy na wykonanie Przedmiotu usługi:
a) Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.
5) Orientacyjny termin realizacji usługi:
Orientacyjny termin realizacji Przedmiotu usługi wynosi 8 miesięcy od dnia podpisania
umowy.
6) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Uczestnikom konkursu:
a) Uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, który ma lub miał interes
w uzyskaniu nagrody w Konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Organizatora przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w przepisach Ustawy.
b) Podmiot określony w pkt. a) może wnieść odwołanie na zasadach określonych w Dziale
IX Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
c) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby,
o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu
zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby
Odwoławczej o postanowieniu Prezesa Krajowej Izby, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi.
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7) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
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. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję Uczestników konkursu że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ekspertyz Sądowych
im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków;
b) Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych
w Instytucie Ekspertyz Sądowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod
adresem: iod@ies.gov.pl, tel. 12 618 57 26;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
„DWUETAPOWY KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ BUDYNKU
INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE”
nr sprawy: AG.240.18.2021, prowadzonym w trybie Konkursu;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz
art. 74 ust. 1 Ustawy;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) 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;
i) 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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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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XIII.

DWUETAPOWY KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ BUDYNKU
INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU ORAZ MATERIAŁY DO
KONKURSU:
1) Załączniki formalne do Konkursu (informacyjne):
a) Załącznik nr 1 - Istotne postanowienia umowy na wykonanie Przedmiotu usługi
udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
b) Załącznik nr 2 - Postanowienia przyszłej umowy dotyczące przeniesienia autorskich
praw majątkowych do wybranej pracy wraz ze szczegółowym określeniem pól
eksploatacji prac konkursowych.
c) Załącznik nr 3 – Wytyczne projektowe do opracowania pracy konkursowej.
2) Załączniki formalne do Konkursu, wymagane do złożenia na etapie składania wniosków o
dopuszczenie:
a) Załącznik nr 4 - Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
b) Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie.
c) Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku
udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o
posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi osobami.
d) Załącznik nr 7 - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika Konkursu
samodzielnie biorącego udział w konkursie.
e) Załącznik nr 8 - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników Konkursu
wspólnie biorących udział w Konkursie.
3) Załączniki formalne do Konkursu, wymagane do złożenia na etapie składania Opracowań
studialnych:
a) Załącznik nr 9 - Wzór karty identyfikacyjnej Opracowania studialnego.
4) Załączniki formalne do Konkursu, wymagane do złożenia na etapie składania Prac
konkursowych:
a) Załącznik nr 10 - Wzór pokwitowania złożenia postaci papierowej Pracy konkursowej.
b) Załącznik nr 11 - Wzór karty identyfikacyjnej Pracy konkursowej.
UWAGA!!!
Powyższe załączniki do Regulaminu mogą być wykorzystane przez Uczestnika konkursu
wyłącznie do celów związanych z niniejszym Konkursem.
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