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I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1. Nazwa oraz adres siedziby Zamawiającego 

Zamawiającym jest Politechnika Białostocka (w skrócie PB), z siedzibą w Białymstoku 
przy ul. Wiejskiej 45A, którą reprezentuje Rektor PB - prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko. 

Osobą, której Rektor PB powierzył wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika 
Zamawiającego jest Kanclerz Politechniki Białostockiej – mgr inż. Grzegorz Zdanowicz 
(tel.: +48 85 746 97 60, fax: +48 85 746 97 63, e-mail: sekretariat@pb.edu.pl). 

Jednostką, której Rektor PB powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 
konkursowego jest Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP - oddział w Białymstoku, zwane 
dalej „Organizatorem” (tel./fax: +48 85 744 76 96, e-mail: bialystok@ sarp.org.pl). 

Adres siedziby Organizatora dla potrzeb niniejszego konkursu: 
Stowarzyszenie Architektów Polskich – SARP oddział Białystok 

ul. J. Waszyngtona 3 
15-269 Białystok 

Godziny pracy SARP oddział w Białymstoku:  9:00 – 11:00 - poniedziałek, czwartek - piątek,  
     17:30 – 19:30 – wtorek, 
     10:00 – 12:00 – środa. 

1.2. Osoby upoważnione do porozumiewania się z uczestnikami konkursu 
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z uczestnikami konkursu 

w zakresie przedmiotu konkursu są:   

1. mgr inż. Andrzej Iwaniuk (Politechnika Białostocka) – tel.: +48 85 746 97 73, 
        fax: +48 85 746 97 69, 
        e-mail: dzialeb@pb.edu.pl 

2. Regina Choromańska (SARP o. Białystok)    –    tel.: +48 85 744 76 96, 
         fax: +48 85 744 76 96, 
         e-mail: bialystok@sarp.org.pl 

3. arch. Mirosław Siemionow (SARP o. Białystok) – tel.: +48 508 120 500. 

1.3. Przedmiot konkursu 
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej projektu 

budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu położonego 
u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej w Białymstoku.  

1.4. Forma konkursu i jego podstawa prawna 
Konkurs jest konkursem jednoetapowym, otwartym za zgłoszeniami, o wartości 

przekraczającej równowartość kwoty 211 000 Euro, przeprowadzanym na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 
1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) – zwaną 
dalej „ustawą PZP” – oraz postanowień regulaminu konkursu – zwanego dalej „regulaminem”. 

Regulamin konkursu został opracowany również na podstawie obowiązującego „Regulaminu 
konkursów architektonicznych, urbanistyczno-architektonicznych i urbanistycznych SARP” 
zatwierdzonego uchwałą nr 17 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP 
z dnia 28 marca 1998 r. z późniejszymi zmianami. 

1.5. Cel konkursu 
Konkurs został zorganizowany w celu uzyskania najlepszej pod względem przestrzennym, 

funkcjonalnym, estetycznym, technicznym i eksploatacyjnym koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej wielofunkcyjnego budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej w skład, którego 
oprócz biblioteki z księgozbiorem i zespołem sal multimedialnych wejdą również zespoły 
pomieszczeń Centrum Kształcenia Zdalnego oraz Studium Języków Obcych PB.  

Opracowana koncepcja będzie przedstawiać docelowy sposób zagospodarowania fragmentu 
terenu Politechniki Białostockiej położonego u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej 
w Białymstoku. 
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Rozstrzygnięcie konkursu, będzie stanowić podstawę do zaproszenia uczestnika konkursu, 
którego praca zostanie nagrodzona I nagrodą lub uznana za najlepsza, do udziału 
w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia 
publicznego polegającego na szczegółowym opracowaniu projektowym nagrodzonej pracy 
konkursowej – zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.: 3.2 i 4.1 regulaminu. 

 
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO  
2.1. Informacje dotyczące trybu przeprowadzania konkursu 

Postępowanie konkursowe jest jednoetapowe. 

Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy, spełniający warunki określone w pkt. 5.1 
regulaminu, którzy w ustalonym terminie złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. 

Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. 
Jeżeli uczestnik konkursu złoży więcej niż jeden wniosek, wszystkie wnioski złożone z jego 

udziałem zostaną odrzucone.  

Prace konkursowe mogą zostać złożone wyłącznie przez uczestników, którzy spełnią 
wymagania określone regulaminem oraz zostaną zakwalifikowanych przez Sąd Konkursowy do 
udziału w konkursie. 

Każdy uczestnik może złożyć w konkursie tylko jedną pracę konkursową oraz uczestniczyć 
tylko w jednym zespole autorskim.  

Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową, zostanie wykluczony 
z konkursu, a wszystkie prace konkursowe sporządzone z jego udziałem zostaną odrzucone. 

W przypadku ujawnienia, że praca konkursowa została złożona przez uczestnika 
niezakwalifikowanego do udziału w konkursie, praca taka również zostanie odrzucona. 

Złożenie przez uczestnika konkursu pracy konkursowej będzie rozumiane w sposób 
jednoznaczny jako fakt zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, akceptacji bez 
zastrzeżeń jego warunków oraz związania ustaleniami regulaminu konkursu.  

2.2. Harmonogram konkursu – terminy: 

Ogłoszenie konkursu    - do 11 grudnia 2007 r.  
Składanie wniosków  
o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 18 stycznia 2008 r. do godziny 12:00 
Składanie zapytań  
przez uczestników konkursu   - zgodnie z treścią pkt. 2.5 regulaminu 
Kwalifikacja uczestników   
do udziału w konkursie   - do 21 stycznia 2008 r. 
Składanie prac konkursowych  - do 19 marca 2008 r. do godziny 19:30 
Rozstrzygnięcie konkursu   - do 28 marca 2008 r. 
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu - do 31 marca 2008 r. 

2.3. Termin związania regulaminem konkursu - 
- 60 dni od daty złożenia przez uczestników prac konkursowych. 

2.4 . Materiały dostarczane uczestnikom konkursu: 
 regulamin konkursu wraz z załącznikami: A1 – A6, B1 – B14, C1 – C3, D – 1 egz., 
 koperta z napisem „KARTA” – 1 egz., 
 płyta CD-ROM - regulamin konkursu w wersji elektronicznej wraz z załącznikami – 1 egz. 

2.5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z uczestnikami konkursu  
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający 
i uczestnicy konkursu przekazują miedzy sobą na piśmie. 
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Oświadczenia, wnioski - nie dotyczy wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - 
zawiadomienia, zapytania oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną będzie się uważać za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do siedziby 
Organizatora przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

2.6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu 
Uczestnicy konkursu mogą zwracać się z zapytaniami o wyjaśnienie treści regulaminu. 
Zapytania dotyczące treści regulaminu należy składać na piśmie w siedzibie Organizatora 

w zamkniętych kopertach zaadresowanych na adres, wymieniony w pkt. 1.1. regulaminu oraz 
oznaczonych dodatkowo dopiskiem:  

„Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urb.-arch. 
projektu budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej wraz zagospodarowaniem terenu 

u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej w Białymstoku”. 

Zapytania mogą być również dostarczane do siedziby Organizatora za pośrednictwem poczty 
lub firm kurierskich oraz przekazywane za pomocą faksu. 

Zapytania przekazane przez uczestnika za pomocą faksu zostaną uznane za złożone, jeżeli 
ich treść dotrze do siedziby Organizatora przed upływem wyznaczonego terminu oraz zostanie 
niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące: 
a) warunków uczestnictwa oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - jeżeli 

otrzyma zapytanie do dnia 11 stycznia 2008 r., tj. co najmniej na 6 dni przed upływem terminu 
wyznaczonego do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,  

b) sporządzenia prac konkursowych - jeżeli otrzyma zapytanie nie później niż w terminie 
wyznaczonym do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 

Organizator prześle pisemną odpowiedź na zadane pytania z zachowaniem anonimowości, 
tj. nie ujawniając źródła zapytania, wszystkim uczestnikom, którym wydano regulamin konkursu 
wraz z załącznikami, a w przypadku, otrzymania zapytania po zakwalifikowaniu uczestników do 
udziału w konkursie, wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do dalszego udziału w konkursie. 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia są wiążące dla uczestników konkursu. 

2.7. Zmiany regulaminu konkursu 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania prac 

konkursowych zmodyfikować treść niektórych ustaleń niniejszego regulaminu. 
Powodem wprowadzenia zmian merytorycznych mogą być jedynie rozstrzygnięcia powstałe 

w wyniku odpowiedzi na zapytania i postulaty zgłoszone przez uczestników konkursu. 
Zmianom nie mogą jednak podlegać ustalenia dotyczące warunków udziału w konkursie 

oraz sposobu oceny spełnienia tych warunków przez uczestników, a także kryteria i sposób oceny 
prac konkursowych. 

Dokonane przez Zamawiającego modyfikacje innych elementów regulaminu są wiążące dla 
wszystkich uczestników konkursu.  

Treść każdej dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim 
uczestnikom konkursu, którzy z zachowaniem formy pisemnej zwrócili się z wnioskiem o wydanie 
regulaminu, a w przypadku dokonania modyfikacji po zakwalifikowaniu uczestników do udziału 
w konkursie, wszystkim uczestnikom, którzy zostaną do niego zakwalifikowani. 

Zamawiający będzie przekazywał informacje o zmianach treści regulaminu pisemnie drogą 
pocztową. Informacje przekazane w inny sposób zostaną niezwłocznie potwierdzone na piśmie. 

Zamawiający przedłuży termin składania prac konkursowych co najmniej o 7 dni, jeżeli 
w wyniku dokonanej modyfikacji treści regulaminu niezbędny będzie dodatkowy czas 
na sporządzenie pracy konkursowej. 

2.8. Język stosowany podczas przebiegu postępowania konkursowego 
Konkurs jest prowadzony w języku polskim.  
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, oświadczenia i dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w konkursie, zapytania, prace konkursowe, oraz wszelkie informacje 
składane przez uczestników powinny zostać sporządzone w języku polskim. 
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W przypadku uczestników zagranicznych, tj. takich, których miejsce zamieszkania 
lub siedziba znajduje się poza terytorium Polski, dopuszcza się możliwość składania przez nich 
wniosków oraz wszelkich wymaganych regulaminem oświadczeń i dokumentów w językach 
obcych wraz z ich tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych. 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty 
złożone w konkursie w języku innym niż polski lub bez sporządzonego przez tłumacza 
przysięgłego tłumaczenia na język polski, nie będą rozpatrywane, a uczestnicy konkursu, którzy 
je złożyli nie zostaną zakwalifikowani do udziału w konkursie. 

2.9. Skład Sądu Konkursowego 
Sąd Konkursowy jest zespołem pomocniczym Zamawiającego powołanym m.in. do oceny 

spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu, oceny 
prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych. 

Skład Sądu Konkursowego: 
1. prof. dr hab. arch. Konrad Kucza-Kuczyński – SARP o. Warszawa – Przewodniczący, 
2. mgr inż. arch. Stanisław Łapieński-Piechota – SARP o. Białystok – Z-ca Przewodniczącego, 
3. dr inż. arch. Jerzy Uścinowicz – SARP o. Białystok – Sędzia Referent, 
4. mgr inż. arch. Waldemar Hinc  – SARP o. Warszawa – Sędzia, 
5. dr hab. inż. arch. Tomasz Kukawski – Politechnika Białostocka – Sędzia, 
6. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, prof. nzw. – Politechnika Białostocka – Sędzia, 
7. mgr Barbara Kubiak, starszy kustosz – Politechnika Białostocka – Sędzia. 

Zastępcy Sędziów: 
1. mgr inż. arch. Agnieszka Duda – SARP o. Białystok, 
2. mgr inż. arch. Marek Tryburski  – SARP o. Białystok, 
3. dr inz. arch. Bartosz Czarnecki  – Politechnika Białostocka, 
4. mgr Michał Karpowicz  – Politechnika Białostocka. 

Rzeczoznawcy z głosem doradczym: 
1. dr Henryk Hollender  – Biblioteka Politechniki Lubelskej. 

Sekretarz Konkursu: arch. Bogumił Sawicki.  Zastępca Sekretarza: arch. Joanna Szymborska. 

W przypadku odwołania członka lub członków ze składu Sądu Konkursowego z przyczyn, 
o których mowa w art. 17 ustawy PZP lub innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie 
funkcji członka Sądu, Zamawiający może powołać, w miejsce odwołanych sędziów, osoby będące 
Zastępcami Sędziów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy PZP. 

Zamawiający może również powołać do udziału w obradach Sądu Konkursowego dodatkowe 
osoby, pełniące funkcje rzeczoznawców z głosem doradczym, które nie będą uczestniczyć 
w ostatecznej ocenie prac konkursowych. 

 
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NAGRÓD I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
3.1. Rodzaj i wysokość nagród, termin wydania nagród 

Przewiduje się przyznanie następujących nagród: 
─ I nagroda – 35.000 zł oraz zaproszenie autora nagrodzonej pracy konkursowej do negocjacji, 

tj. udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej 
ręki o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na 
szczegółowym opracowaniu nagrodzonej pracy konkursowej, zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w pkt.: 3.2 i 4.1 regulaminu konkursu, 

─ II nagroda – 15.000 zł, 
─ dwóch wyróżnień w kwocie po 5.000 zł każde. 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Sąd Konkursowy dowolnych zmian, 
co do liczby i wysokości przyznawanych nagród i wyróżnień, pod warunkiem nie przekroczenia 
łącznej kwoty przeznaczonej w niniejszym konkursie na nagrody pieniężne, tj. kwoty 60.000 zł. 

W przypadku nie przyznania przez Sąd Konkursowy I nagrody, zaproszenie do udziału 
w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki może zostać przyznane uczestnikowi konkursu, 
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którego praca zostanie nagrodzona i uznana w ocenie Sądu Konkursowego za najlepszą. 

Dopuszcza się możliwość przyznania przez Sąd Konkursowy nagród równorzędnych.  
Dopuszcza się również możliwość nie przyznania pierwszej lub drugiej nagrody oraz 

wyróżnień, jeżeli w ocenie Sądu Konkursowego złożone prace konkursowe nie będą spełniać 
kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. 

Podane powyżej kwoty nagród są kwotami brutto. Podlegają one opodatkowaniu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

Wypłata przyznanych nagród pieniężnych nastąpi w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie 
dłuższym niż 60 dni od daty ustalenia wyników konkursu. Przewiduje się, że zaproszenie do 
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki winno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty ustalenia 
wyników konkursu. 

3.2. Zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej stanowiącego przedmiot 
udzielanego zamówienia publicznego 

Przedmiotem zamówienia publicznego, jakie zostanie udzielone w wyniku przeprowadzonych 
negocjacji, jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej (opracowanie pokonkursowe).  

Zakres rzeczowy tego opracowania będzie obejmował wykonanie dokumentacji projektowej 
składającej się z następujących elementów: 

a) wielobranżowej koncepcji pokonkursowej uwzględniającej zalecenia pokonkursowe 
Zamawiającego, 

b) projektu budowlanego (wraz z opiniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami, oświadczeniami 
oraz zaświadczeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi do 
pozwolenia na budowę) budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej wraz 
zagospodarowaniem terenu położonego u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej. 

c) projektu wykonawczego budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej wraz 
zagospodarowaniem terenu położonego u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej - 
złożonego z projektów poszczególnych branż, łącznie z projektami elementów małej 
architektury oraz aranżacji i wystroju wnętrz pomieszczeń ogólnodostępnych (hole, 
korytarze, klatki schodowe, toalety, szatnie, sale wystawowe, itp.), 

d) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

e) przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy PZP i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

f) kosztorysu inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy PZP i rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 

g) wizualizacji prezentującej budynek Biblioteki Politechniki Białostockiej wraz 
zagospodarowaniem terenu położonego u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej 
w widoku perspektywicznym z góry na planszy o wymiarach 100x70 cm. 

Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy - wymienione powyżej w pkt. b) i c) - powinny zostać 
sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz przepisami techniczno-
budowlanymi oraz ustaleniami Polskich Norm, w sposób umożliwiający Zamawiającemu 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zrealizowanie budynku Biblioteki Politechniki 
Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu objętego opracowaniem, w zakresie 
umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie. 
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3.3. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie 
pracy konkursowej 

Maksymalny planowany koszt inwestycji realizowanej na podstawie wybranej w konkursie 
pracy, polegającej na budowie budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej 
oraz zagospodarowaniem terenu położonego u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej został 
ustalony przez Zamawiającego do wysokości 23,50 mln złotych brutto.  

W skład oszacowanego kosztu budowy w/w obiektów nie wchodzą koszty: rozbiórek 
i przebudów obiektów istniejących, realizacji przyłączy i przebudowy sieci infrastruktury 
technicznej, zakupu elementów wyposażenia wnętrz oraz wykonania dokumentacji projektowej.  

Prace konkursowe należy opracować z uwzględnieniem przedstawionego powyżej kosztu 
realizacji inwestycji. Wielkość ta nie może zostać zwiększona przez Zamawiającego. 

Zamawiający przewiduje, że maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac 
projektowych (dokumentacji projektowej) realizowanych na podstawie pracy konkursowej, 
związanych z wykonaniem szczegółowego opracowania wybranej koncepcji konkursowej – 
w zakresie określonym w pkt. 3.2 regulaminu - nie przekroczy 7,5% ustalonego maksymalnego 
kosztu realizacji inwestycji. 

Uczestnicy konkursu na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy PZP zobowiązani są do złożenia 
prac konkursowych wraz z informacjami o planowanych łącznych kosztach wykonania prac 
realizowanych na podstawie sporządzonej pracy konkursowej. 

W związku z powyższym uczestnicy konkursu zobowiązani są do obliczenia i zamieszczenia 
w pracy konkursowej informacji o planowanych, szacunkowych kosztach (załącznik B-9): 
a) prac związanych ze sporządzeniem szczegółowego opracowania projektowego pracy 

konkursowej w zakresie o którym mowa w pkt. 3.2 regulaminu, 
b) prac związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku Biblioteki Politechniki 

Białostockiej, z wyszczególnieniem: 
 kosztów robót budowlanych związanych z realizacją w/w inwestycji, jednakże bez 

kosztów: rozbiórek i przebudów obiektów istniejących, realizacji przyłączy i przebudowy 
sieci infrastruktury technicznej, zakupu elementów wyposażenia wnętrz, 

 kosztów sprawowania nadzoru autorskiego, 

Podstawą do obliczenia w/w kosztów powinny być: 
 treść sporządzonej pracy konkursowej, 
 metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych, zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) lub inne, wskazane przez uczestników 
konkursu, powszechnie stosowane podstawy wyceny prac, o których mowa powyżej. 

Informacja o planowanych kosztach sporządzona zgodnie z załącznikiem B-9 oraz 
szacunkowa wycena wraz z danymi dotyczącymi wskaźników ilościowych, a także wykazem 
obowiązujących, przyjętych do obliczeń cen rynkowych lub aktualnych powszechnie stosowanych 
cenników, katalogów czy taryfikatorów, powinna zostać obowiązkowo dołączona do opisu 
sporządzonej pracy konkursowej pod rygorem jej odrzucenia. 

 
IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEJŚCIA AUTORSKICH PRAW 

MAJATKOWYCH ORAZ WARUNKÓW UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
4.1. Warunki udzielenia zamówienia oraz istotne postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do umowy 
Udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie 

szczegółowego opracowania pracy konkursowej nastąpi zgodnie z przepisami ustawy PZP, 
po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy Zamawiającym a uczestnikiem konkursu wyłonionym 
w wyniku rozstrzygnięcia konkursu. 



Konkurs na opracowanie koncepcji urb.-arch. projektu budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej 
wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej w Białymstoku 

- 8 - 

Udział w konkursie zobowiązuje autora(-ów) pracy konkursowej do przystąpienia do negocjacji 
warunków wykonania zamówienia, na odpowiednie zaproszenie Zamawiającego, w ustalonym 
terminie i miejscu.  

Zaproszony uczestnik prowadząc negocjacje zobowiązany będzie do uwzględnienia zaleceń 
Zamawiającego zgłoszonych po rozstrzygnięciu konkursu. 

Uczestnik konkursu, który w wyniku przeprowadzonych negocjacji otrzyma zamówienie – 
zwany dalej Wykonawcą – będzie w ramach zawartej umowy zobowiązany m.in. do: 
a) sporządzenia szczegółowego opracowania wybranej pracy konkursowej w sposób zgodny 

z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej,  

b) zapewnienia udziału w opracowaniu projektu budowlanego i projektów wykonawczych osób 
posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności bez 
ograniczeń oraz wzajemnego skoordynowania technicznego wykonanych przez te osoby 
opracowań projektowych, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu, 

c) uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z obowiązujących przepisów oraz sprawdzeń dokumentacji projektowej pod 
względem zgodności z przepisami, poprzez osoby posiadające uprawnienia budowlane 
do projektowania w odpowiednich specjalnościach lub rzeczoznawców budowlanych, 

d) złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

e) wyrażenia zgody na wykorzystanie opracowanej dokumentacji projektowej do celów realizacji 
budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej oraz zagospodarowania terenu, 

f) wyjaśniania wątpliwości dotyczących zaproponowanych rozwiązań projektowych, 
g) sprawowania nadzoru autorskiego w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową. 

Zamawiający ze swej strony zobowiąże się do wypłacenia za wykonany przedmiot umowy 
kwoty uzgodnionej z Wykonawcą w trakcie negocjacji oraz do nie dokonywania w opracowanej 
dokumentacji projektowej zmian i przeróbek bez zgody jej autorów. 

Ponadto przewiduje się, że w treści zawartej umowy na wykonanie szczegółowego 
opracowania pracy konkursowej mogą zostać wprowadzone następujące istotne postanowienia: 
1) po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie 

pisemnej autorskie prawa majątkowe do całości sporządzonego opracowania; 
2) przeniesienie na inne osoby lub podmioty praw lub obowiązków wynikających z zawartej 

umowy może mieć miejsce jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego; 
3) Wykonawca udzieli gwarancji jakości/rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na okres 

3 lat od daty wykonania przedmiotu zamówienia; 
4) kary umowne: 

 za odstąpienie od realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% 
wartości umowy brutto, 

 za jednostronne wypowiedzenie lub odstąpienie od realizacji umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy 
karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, 

 za jednostronne wypowiedzenie lub odstąpienie od realizacji umowy przez Wykonawcę, 
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości 
umowy brutto, 

 z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 
na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy 
dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, 

 z tytułu nieterminowych płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe, 
7) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
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Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 
ustalonej przez komisję inwentaryzacyjną, w której skład wejdą po równi przedstawiciele 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

Zamawiający może nie zawrzeć umowy w przypadku, gdy w trakcie prowadzonych negocjacji 
wystąpią jakakolwiek przesłanki skutkujące koniecznością unieważnienia postępowania zgodnie 
z art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

Nie zawarcie z w/w przyczyn umowy z uczestnikiem konkursu, który został zaproszony przez 
Zamawiającego do negocjacji, nie stanowi podstawy do wysuwania przez uczestnika konkursu 
jakichkolwiek roszczeń, w tym z zakresu prawa autorskiego.  

4.2. Dokumenty, które będą wymagane od autora pracy konkursowej nagrodzonej 
w konkursie I nagrodą  

W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 5.1 Zamawiający 
w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki będzie wymagał na etapie 
negocjacji przedłożenia przez uczestnika konkursu, którego praca uznana zostanie nagrodzona 
I nagrodą lub uznanej za najlepszą, następujących dokumentów: 

 aktualnego zaświadczenia potwierdzającego, że uczestnik konkursu (Wykonawca) 
lub przynajmniej 1 osoba będąca pracownikiem uczestnika konkursu (Wykonawcy) 
jest wpisana na listę członków Izby Architektów RP, 

 polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że uczestnik 
konkursu (Wykonawca) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności, a także: 

a) w przypadku uczestników konkursu mających miejsce zamieszkania lub 
siedzibę na terytorium RP: 
1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed terminem zawarcia umowy, 

2. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzającego odpowiednio, że uczestnik konkursu (Wykonawca) nie zalega 
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem zawarcia umowy, 

3. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt. 4-8 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem zawarcia 
umowy, 

4. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt. 9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem zawarcia 
umowy; 

b) w przypadku uczestników konkursu mających miejsce zamieszkania 
lub siedzibę poza terytorium RP: 
1. dokumentu lub dokumentów, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 

zawarcia umowy, w kraju, w którym uczestnik konkursu (Wykonawca) ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzających odpowiednio, że: 
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

2. dokumentu lub dokumentów, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem 
zawarcia umowy, w kraju uczestnik konkursu (Wykonawca) ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzających, że uczestnik konkursu (Wykonawca) nie zalega 
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
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albo, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

3. zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt. 4-8 ustawy PZP, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem 
zawarcia umowy. 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym uczestnik konkursu (Wykonawca) 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 
dokumenty te zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym uczestnik konkursu 
(Wykonawca) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

Dokumenty wymienione powyżej będą musiały zostać przedłożone w oryginałach 
lub kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu 
(Wykonawcę) lub osoby upoważnione do jego reprezentowania wraz z ich tłumaczeniem. 

4.3. Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych oraz 
szczegółowe określenie pól eksploatacji prac konkursowych 

a) ustalenia dla prac konkursowych nagrodzonych lub wyróżnionych 
Zamawiający po rozstrzygnięciu konkursu oraz dokonaniu wypłat przyznanych nagród 

i wyróżnień stanie się właścicielem wszystkich prac konkursowych, którym zostaną przyznane 
nagrody lub wyróżnienia.  

Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych zachowają osobiste prawa autorskie, które chronią 
nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się więź twórcy z utworem, w zakresie 
określonym w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Zamawiający nabędzie natomiast autorskie prawa majątkowe na wszelkich polach 
eksploatacji, w szczególności prawo do utrwalania, zwielokrotniania, prezentacji, publicznego 
udostępniania, wystawiania i wprowadzania do obrotu w formie materiałów informacyjnych lub 
promocyjnych całości lub fragmentów prac konkursowych, bez wynagrodzenia dla ich autorów 
z zastrzeżeniem art. 46 i art. 49 w/w ustawy. 

W stosunku do wszystkich prac nagrodzonych lub wyróżnionych Zamawiający zobowiązany 
będzie do udostępniania pracy konkursowej jej autorowi w takim zakresie, w jakim jest 
to niezbędne do wykonywania przez nich prawa autorskiego.  

Zamawiający nie może domagać się od autora odpowiedniego zabezpieczenia oraz 
wynagrodzenia za korzystanie z wykonanej przez niego pracy konkursowej. 

Uczestnik konkursu, który otrzyma zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej, ma 
prawo do: 
1. przystąpienia do negocjacji prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki w miejscu 

i terminie określonym przez Zamawiającego, 
2. podpisania umowy na warunkach określonych w pkt. 4.1 regulaminu oraz uzgodnionych 

z Zamawiającym w trakcie negocjacji, 
3. uwzględnienia przy sporządzaniu szczegółowego opracowania pracy konkursowej zaleceń 

pokonkursowych zdefiniowanych przez Zamawiającego. 

W przypadku spełnienia powyższych punktów uczestnik konkursu będzie zobowiązany 
do nieodpłatnego przeniesienia na Zamawiającego w formie pisemnej autorskich praw 
majątkowych do nagrodzonej pracy konkursowej (utworu) na następujących polach eksploatacji: 

 prawa do opracowania utworu, a w szczególności jego przeróbki lub adaptacji. Każde takie 
opracowanie zostanie powierzone autorowi utworu o ile będzie wykonane zgodnie 
z wytycznymi Zamawiającego na ustalonych warunkach, 

 prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzeniu utworów zależnych, 
w szczególności projektów architektonicznych, budowlanych i wykonawczych oraz innych 
opracowań,  
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 prawa do jednokrotnego wykorzystania utworu do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, 
w tym wykonywania robót budowlanych wg projektów sporządzonych na podstawie utworu, 

 wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). 

b) ustalenia dla prac konkursowych nienagrodzonych 
Prace konkursowe, które nie otrzymają nagród ani wyróżnień pozostaną własnością 

ich autorów. Prace te mogą być odbierane przez uczestników konkursu w siedzibie 
Zamawiającego, za zwrotem pokwitowania złożenia pracy, po upływie dwóch miesięcy od daty 
oficjalnego ogłoszenia wyników rozstrzygniętego konkursu. 

Do czasu ich odbioru Zamawiający może „dysponować” tymi pracami stosownie 
do oświadczeń, których wzór stanowią załączniki: C-2 i C-3, składanego przez uczestnika 
konkursu wraz z kartą identyfikacyjną uczestnika konkursu stanowiącą załącznik C-1.  

Zamawiający zastrzega, zatem sobie prawo prezentacji wszystkich lub wybranych prac 
konkursowych podczas wystawy pokonkursowej. 

 
V.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
5.1.  Wymagania, jakie mają spełniać uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które nie podlegają wykluczeniu 
w postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP oraz spełniają warunki określone 
w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 w/w ustawy, tj.: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, które: 
a) wykonały w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania konkursowego – 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – co najmniej 
1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego budynku użyteczności 
publicznej, tj. budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki 
zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi finansowej lub bankowej, handlu, 
gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi ruchu pasażerskiego w transporcie 
drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim lub śródlądowym, świadczenia usług 
pocztowych, telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych oraz każdego innego 
ogólnodostępnego budynku przeznaczonego do wykonywania podobnych funkcji, w tym 
także budynku o funkcji biurowej lub obiektu socjalnego,  

b) posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez 
ograniczeń, 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów 

art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 

Spełnienie powyższych warunków uczestnicy konkursu potwierdzają poprzez złożenie 
oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu konkursowym oraz 
dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2 regulaminu - zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605).  

Zamawiający zaprosi do składania prac konkursowych wszystkich uczestników spełniających 
wymagania określone w niniejszym regulaminie. 

Nie spełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek ze wskazanych warunków 
lub ich niewłaściwe potwierdzenie skutkować będzie wykluczeniem uczestnika konkursu 
z postępowania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP. 
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5.2.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy 
konkursu w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań 

Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia wniosków 
o dopuszczenie do udziału w konkursie, którego wzór stanowi załącznik A-1. 

Do wniosku należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające 
spełnienie przez uczestnika warunków udziału w konkursie: 
a) oświadczenie uczestnika konkursu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt.: 1-4 ustawy PZP – sporządzony zgodnie z załącznikiem A-2; 
b) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu opracowania konkursowego, 

wraz z informacjami na temat uprawnień zawodowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – sporządzony zgodnie 
z załącznikiem A-3. 
Wśród osób wymienionych w wykazie przynajmniej jedna osoba musi posiadać 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń, co powinno zostać udokumentowane aktualnym na dzień złożenia 
wniosku zaświadczeniem o wpisie na listę członków Izby Architektów RP – 
z zastrzeżeniem dotyczącym uczestników zagranicznych zawartym w pkt. 5.3 regulaminu; 

c) wykaz usług wykonanych przez uczestnika konkursu w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 
wszczęcia postępowania konkursowego – a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
to w tym okresie – z podaniem ich przedmiotu, odbiorców i dat wykonania wraz 
z oświadczeniem uczestnika konkursu potwierdzającym, że usługi te zostały wykonane 
należycie – sporządzony zgodnie z załącznikiem A-4. 
W wykazie powinna zostać wymieniona przynajmniej jedna usługa polegająca 
na sporządzeniu projektu budowlanego obiektu użyteczności publicznej, o którym 
mowa w pkt. 5.1 - 2) lit. a) regulaminu.  

d. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej  wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 
z zastrzeżeniem dotyczącym uczestników zagranicznych zawartym w pkt. 5.3 regulaminu; 

Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zostać dołączone do wniosku o dopuszczenie 
do udziału w konkursie w oryginałach lub kserokopiach poświadczonych za zgodność 
z oryginałem przez uczestnika konkursu lub osoby upoważnione do jego reprezentowania. 

5.3.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach zamiennych wobec wymienionych 
w pkt. 5.2 lit. b), d), jakie mają dostarczyć uczestnicy zagraniczni 

Jeżeli uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski oraz 
nie jest członkiem Izby Architektów RP i nie posługuje się osobą, która zgodnie z prawem polskim 
legitymuje się dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień budowlanych 
do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wówczas zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2 lit. b), powinien dołączyć do wniosku o dopuszczenie do 
udziału w konkursie dokumenty, które zgodnie z art. 12a – 12c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) potwierdzają posiadanie 
kwalifikacji i prawo do wykonywania zawodu architekta w kraju, w którym uczestnik konkursu ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

W szczególności powinny być to dokumenty (wraz z tłumaczeniem na język polski) 
wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w 
sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są 
uznawane w R.P. (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1848), tj. odpowiednie świadectwo stwierdzające 
posiadanie dyplomu, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji 
wymaganych do świadczenia usług z zakresu projektowania architektonicznego (wykonywania 
zawodu architekta) w kraju zamieszkania, jeżeli takie w tym kraju obowiązują (np. przynależność 
do organu samorządu zawodowego). 
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Jeżeli uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski 
i prowadzi działalność gospodarczą w formie, która nie wymaga rejestracji w stosownym 
urzędzie, lub w kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzibę albo miejsce zamieszkania nie 
wydaje się dokumentów poświadczających, że uczestnik konkursu prowadzi zarejestrowaną 
działalność gospodarczą, wówczas zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2 lit. d) 
uczestnik konkursu powinien dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie inny 
dokument zawierający informacje o nazwie uczestnika konkursu, jego siedzibie, rodzaju 
prowadzonej działalności oraz osobach, które uprawnione są do składania oświadczeń woli w 
jego imieniu, albo – jeżeli nie posiada takiego dokumentu - dołączyć oświadczenie, którego wzór 
przedstawia załącznik A-6, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) wobec uczestnika konkursu nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) uczestnik konkursu nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 

c) wobec uczestnika konkursu nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

5.4.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy 
wspólnie ubiegający się o udział w konkursie 

Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie (np. konsorcjum, spółka 
cywilna).  

Ubiegając się wspólnie o udział w konkursie uczestnicy powinni ustanowić na piśmie 
pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu konkursowym. 

Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich uczestników konkursu 
wspólnie biorących udział w konkursie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu poszczególnych uczestników i musi zostać dołączony do wniosku o dopuszczenie 
do udziału w konkursie w formie odrębnego dokumentu, którego wzór stanowi załącznik A-5. 

Wszelka korespondencja dotycząca konkursu oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie 
z ustanowionym w powyższy sposób pełnomocnikiem. 

Ponadto uczestnicy wspólnie ubiegający się o udział w konkursie muszą łącznie spełniać 
wymagane warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy 
PZP, co powinni potwierdzić oświadczeniami podpisanymi przez ustanowionego pełnomocnika 
lub przez każdego z wykonawców z osobna oraz dokumentami, o których mowa powyżej 
w pkt. 5.2 lit.: a), b), c) oraz pkt. 5.3. 

Pozostałe warunki określone regulaminem, a dotyczące nie podleganiu wykluczeniu 
w konkursu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, każdy z uczestników wspólnie biorących 
udział w konkursie musi spełnić odrębnie oraz przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru, 
o którym mowa w pkt. 5.2 lit. d) - lub inny dokument informujący o osobach uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu każdego z uczestników, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 
Uczestnicy zagraniczni mają możliwość składnia dokumentów zamiennych w stosunku do tych 
o których mowa 5.2 lit. d) zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 5.3 niniejszego regulaminu. 

5.5.  Zasady kwalifikacji uczestników do udziału w konkursie 
Uczestnicy będą poddani kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie zgodności 

złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, z wymaganiami określonymi 
w regulaminie konkursu.  

We wnioskach o dopuszczenie do udziału w konkursie uczestnicy potwierdzają spełnienie 
warunków regulaminu dołączając oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 5.2 ÷ 5.4. 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od uczestników konkursu zostanie dokonana 
wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o treść złożonych we wniosku oświadczeń oraz 
dokumentów potwierdzających ich prawdziwość. 
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Złożenie wniosku w sposób niezgodny z ustaleniami pkt.: 6.1 ÷ 6.4 regulaminu lub nie 
spełnienie przez uczestnika konkursu choćby jednego z wymaganych warunków, skutkować 
będzie jego wykluczeniem z udziału w konkursie, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP. 

O wynikach kwalifikacji Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników konkursu pisemnie, 
drogą pocztową. 

Wyniki kwalifikacji uczestników konkursu zostaną również podane do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczenie 
na stronach internetowych Zamawiającego i Organizatora. 

 
VI.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA WNIOSKU 

O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
6.1. Informacje ogólne dot. wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie 

Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do sporządzenia i złożenia 
wniosków zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie. 

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie przedstawia załącznik A-1. 

Wniosek powinien zawierać: 
1) pełną nazwę oraz adres zamieszkania lub adres siedziby uczestnika konkursu, a w przypadku 

uczestników występujących wspólnie nazwy i adresy wszystkich uczestników ubiegających się 
o dopuszczenie do udziału w konkursie, wraz ze wskazaniem ustanowionego przez nich 
pełnomocnika, na adres którego będą przesyłane informacje związane z konkursem; 

2) podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania uczestnika konkursu lub podpis 
pełnomocnika reprezentującego uczestników wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do 
udziału w konkursie, 

3) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez uczestnika warunków udziału 
w konkursie, które zostały wymienione w pkt. 5.2 ÷ 5.4 regulaminu.  

6.2. Zasady sporządzania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty 

sporządzone przez uczestnika konkursu jako załączniki do wniosku muszą spełniać następujące 
wymogi formalne: 
1) wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz 

dokumentami należy sporządzić na piśmie w języku polskim, 
2) wniosek oraz oświadczenia i dokumenty sporządzane przez uczestnika konkursu muszą 

zostać podpisane czytelnie przez uczestnika konkursu lub osoby upoważnione do jego 
reprezentowania, albo podpisane nieczytelnie i dodatkowo ostemplowane pieczęciami 
imiennymi, 

3) dokumenty dołączane do wniosku w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w konkursie muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność 
z oryginałem podpisem uczestnika konkursu lub osoby upoważnionej do jego 
reprezentowania, 

4) poprawki lub zmiany dokonane na wniosku lub na jego załącznikach muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące wniosek, 

5) dokumenty stanowiące tajemnicę w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
muszą zostać oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”, 

6) wskazane jest ponumerowanie stron i połączenie w sposób trwały wszystkich kart wniosku 
o dopuszczenie do udziału w konkursie i jego załączników. 

6.3. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 
Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie mogą składać wnioski o dopuszczenie 

do udziału w konkursie w siedzibie Organizatora, w terminie do dnia 18 stycznia 2008 r. do godz. 
12:00. 
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Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć na piśmie, 
w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią składanego 
wniosku przez osoby niepowołane. 

Opakowanie powinno zostać zaadresowane na adres Organizatora, oznaczone nazwą 
i adresem uczestnika konkursu lub pełnomocnika oraz dodatkowo opatrzone napisem:  

„Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urb.-arch. 
projektu budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej wraz zagospodarowaniem terenu 

u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej w Białymstoku”. 

Opakowane wnioski mogą być dostarczane bezpośrednio do siedziby Organizatora 
lub nadsyłane na adres Organizatora za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.  

O złożeniu ich w terminie będzie decydować data wpływu pisemnego wniosku 
do siedziby Organizatora.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w konkursie, wyłącznie za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 

6.4. Informacje dotyczące uzupełniania, zmiany lub wycofania wniosku o opuszczenie 
do udziału w konkursie 

Uczestnik konkursu przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w konkursie może uzupełnić, zmienić lub wycofać złożony wcześniej wniosek 
o dopuszczenie do udziału w konkursie.  

Powiadomienie o uzupełnieniu, wprowadzeniu zmian lub wycofaniu wniosku musi zostać 
złożone w formie przewidzianej jak dla złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie 
z zastrzeżeniem, że opakowanie (koperta) będzie zawierało dodatkowe oznaczenie w postaci 
napisu: „UZUPEŁNIENIE / ZMIANA / WYCOFANIE  WNIOSKU”. 

 
VII. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej projektu 
budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej zlokalizowanego u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej 
i Świerkowej w Białymstoku. 

Opracowanie konkursowe powinno przedstawiać: 
1) koncepcję projektu zagospodarowania fragmentu terenu Politechniki Białostockiej położonego 

u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej w Białymstoku, 
2) koncepcję projektu architektoniczno-budowlanego wielofunkcyjnego budynku Biblioteki 

Politechniki Białostockiej – wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej o funkcjach 
z zakresu: kultury, oświaty i nauki wraz z parkingami, elementami małej architektury i zielenią 
urządzoną, w skład, którego wejdą m.in.: 
 biblioteka wraz z księgozbiorem i zespołem sal multimedialnych, 
 centrum kształcenia zdalnego, 
 studium języków obcych, 

3) szacunkowe wyliczenie kosztów realizacji inwestycji oraz kosztów. 

Przy projektowaniu w/w elementów należy uwzględnić konieczność: 
 zaproponowania rozwiązań komunikacyjnych umożliwiających prawidłową obsługę terenu 

objętego opracowaniem konkursowym, 
 prawidłowego ukształtowania zagospodarowania terenu objętego opracowaniem 

konkursowym w kontekście jego docelowego przeznaczenia i położenia w strukturze 
przestrzennej miasta,  

 zaprojektowania budynku Biblioteki PB w sposób odpowiedni dla jego rangi i lokalizacji 
w strukturze przestrzennej kampusu Politechniki Białostockiej, 

 zagospodarowania terenu oraz ukształtowania projektowanego obiektu sposób zapewniający 
bezpieczeństwo użytkowania oraz dostępność osób niepełnosprawnych, 

 stosowania rozwiązań przestrzennych i materiałowych, które będą miały trwały charakter 
i wysoką jakość estetyczną, 

 zaprojektowania budynku Biblioteki PB, którego koszt realizacji wraz z zagospodarowaniem 
terenu nie przekroczy kwoty 23,50 mln złotych. 
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Pracę konkursową należy sporządzić m.in. w oparciu o: 
1) istniejące uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne – załączniki: B-1, B-4, B-5, B-6, B-13, 
2) wymagania funkcjonalno-użytkowe – załączniki: B-1, B-2, 
3) ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – załącznik B-3, 
4) uwarunkowania sytuacyjno-wysokościowe – załączniki: B-7, B-10, B-11, B-12, 
5) obowiązujące przepisy techniczno-budowlane oraz ustalenia Polskich Norm. 

Pozostałe szczegółowe ustalenia dotyczące przedmiotu konkursu, w tym informacje o: 
 historii i działalności Biblioteki Politechniki Białostockiej, 
 systemie biblioteczno-informacyjnym Politechniki Białostockiej,  
 strukturze organizacyjnej i obecnej lokalizacji Biblioteki Politechniki Białostockiej, 
 zakresie terytorialnym zadania konkursowego, 
 fizjografii i warunkach gruntowo-wodnych terenu objętego opracowaniem, 
 obsłudze komunikacyjnej terenu objętego opracowaniem, 
 przeznaczeniu terenu u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej, 
 istniejącym zagospodarowaniu, zabudowie i uzbrojeniu terenu, 
 założeniach projektowych budynku Biblioteki PB, 
oraz program funkcjonalno-użytkowy budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej zostały 
zamieszczone w załącznikach: B-1 i B-2 do regulaminu. 

 
VIII.  ZAKRES RZECZOWY PRACY KONKURSOWEJ 

Wykonanie zadania konkursowego polega na opracowaniu pracy konkursowej, 
przedstawiającej koncepcję urbanistyczno-architektoniczną projektu budynku Biblioteki 
Politechniki Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej 
i Świerkowej w Białymstoku. 

Praca konkursowa powinna składać się z części opisowej i graficznej. 

8.1. Część opisowa  

Część opisowa pracy konkursowej powinna zawierać opis koncepcji konkursowej, w tym: 
1. opis zaprezentowanej koncepcji projektowej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych 

rozwiązań urbanistycznych oraz architektonicznych, funkcjonalno-programowych 
i konstrukcyjno-materiałowych w zakresie przyjętej idei projektowej, 

2. program funkcjonalno-użytkowy zaprojektowanego obiektu  z tabelarycznym zestawieniem 
danych dotyczących funkcji i powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń budynku, 
sporządzony zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku B-8, 

3. dane dotyczące powierzchni zabudowy, powierzchni całkowitej, powierzchni użytkowej, 
powierzchni komunikacji oraz kubatury projektowanych obiektów, 

4. bilans terenu z określeniem dokładnej ilości miejsc parkingowych, 
5. informację o kosztach realizacji inwestycji sporządzoną zgodnie z załącznikiem B-9 wraz 

z wyceną planowanego łącznego kosztu prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej, 
z wyszczególnieniem: 
 przewidywanego kosztu prac związanych ze szczegółowym opracowaniem pracy 

konkursowej, w zakresie określonym w pkt. 3.2 regulaminu, 
 przewidywanego kosztu robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji polegającej 

na budowie budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej, zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w pkt. 3.3 regulaminu, tj. bez kosztów rozbiórki i przebudów obiektów istniejących, 
realizacji przyłączy i przebudowy sieci infrastruktury technicznej oraz wyposażenia wnętrz, 

 przewidywanego kosztu sprawowania nadzoru autorskiego. 

8.2. Część graficzna  

Część graficzna pracy konkursowej powinna zawierać: 
1. koncepcję projektu zagospodarowania terenu położonego w granicach opracowania 

konkursowego tj. u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej, wraz z bilansem terenu oraz 
z pokazaniem dachu projektowanego obiektu – sporządzone w skali 1:500 na podkładzie 
sytuacyjno-wysokościowym (załącznik B-11); 
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2. schemat obsługi komunikacyjnej budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej - 
sporządzony w skali 1:2000 na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu; 

3. rzuty wszystkich kondygnacji projektowanego budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej 
– w skali 1:200. 
Na rysunkach rzutów należy zamieścić propozycje rozmieszczenia wyposażenia 
głównych pomieszczeń użytkowych. Rysunki powinny zostać oznaczone w sposób 
umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń 
(lub zespołów pomieszczeń) – w postaci: nazwy pomieszczenia (lub zespołu 
pomieszczeń) i jego (ich) powierzchni użytkowej – oraz zawierać zestawienie powierzchni 
użytkowej poszczególnych kondygnacji; 

4. charakterystyczne przekroje pionowe projektowanego budynku wraz z opisem warstw 
poszczególnych przegród budowlanych, przedstawione w sposób czytelny w skali 1:200, 
w ilości niezbędnej do wyjaśnienia jego formy architektonicznej, lecz nie mniejszej niż 2; 

5. widoki elewacyjne projektowanego budynku, przedstawione w sposób czytelny w skali 
1:200, w ilości niezbędnej do wyjaśnienia jego formy architektonicznej; 

6. trójwymiarową prezentację opracowanej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 
w postaci: widoków aksonometrycznych, rysunków perspektywicznych lub przestrzennych 
wizualizacji komputerowych projektowanego obiektu oraz zagospodarowania terenu – 
ilości niezbędnej do zilustrowania przyjętych rozwiązań projektowych, w tym obowiązkowo 
1 ujęcia z góry wykonanego od strony skrzyżowania ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej. 

 
IX. FORMA OPRACOWANIA I SPOSÓB PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ 
9.1. Część opisowa  

Opis koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wraz z opracowanym zestawieniem 
projektowanych obiektów i ich powierzchni użytkowych, należy wykonać w 2 egzemplarzach 
na kartkach białego papieru formatu A4, które należy połączyć w sposób trwały i zaopatrzyć 
w okładki, tworząc skoroszyt uniemożliwiający dekompletację zawartości wykonanego opisu. 

9.2. Część graficzna  
Część rysunkową ilustrującą przyjęte rozwiązania projektowe konkursu należy wykonać 

na planszach o wymiarach 100x70 cm (układ plansz i ilość - dowolne).  
Plansze powinny zostać wykonane w technice trwałej, umożliwiającej ich czarno-białą 

reprodukcję i umieszczone na lekkich, sztywnych podkładach o grubości ok. 2÷5 mm (pianka, 
tektura), zaopatrzonych w otwory umożliwiające ich zawieszenie. 

Koncepcje zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz schemat w skali 1:2000 należy 
opracować w kolorze, używając technik i kolorów tradycyjnie przyjętych i stosowanych w tego 
typu koncepcyjnych opracowaniach projektowych. 

Na planszy sytuacyjnej z opracowaniem w skali 1:500 należy umieścić legendę oraz dane 
opisowe z parametrami charakteryzującymi przyjęte rozwiązania projektowe, a w szczególności: 
bilans terenu, wskaźnik intensywności zabudowy, parametry dojazdów, ilości miejsc 
parkingowych, itp. 

Rysunki wykonane w skali 1:200 powinny prezentować w sposób jasny i czytelny przyjęte 
rozwiązania projektowe. Rysunki przedstawiające rzuty kondygnacji oraz przekroje 
projektowanego obiektu powinny zostać wykonane w technice czarno-białej. W przypadku 
rysunków przedstawiających elewacje projektowanego obiektu decyzje odnośnie sposobu 
podania oraz stosowania koloru pozostawia się wyłącznie w gestii autorów prac konkursowych.  

Dodatkowo na planszach z rysunkami w skali 1:200 należy obowiązkowo umieścić legendę 
oraz niezbędne dane opisowe z parametrami charakteryzującymi wielkości powierzchniowe 
projektowanego obiektu. Opisy poszczególnych pomieszczeń projektowanego obiektu powinny 
znajdować się w miejscach umożliwiających ich łatwą i prawidłową identyfikację. 

W celu umożliwienia wykorzystania prac, zgodnie z regulaminem konkursu, jego 
uczestnicy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu zawartości opracowania 
w postaci zapisu elektronicznego na płytach CD-ROM w formatach:  
  dla plansz i rysunków – .jpg, .tif lub .pdf w rozdzielczości min. 300 dpi, 
  dla tekstu – .doc, .rtf lub .pdf w rozdzielczości min. 300 dpi. 
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X.  SPOSÓB ZACHOWANIA ANONIMOWOŚCI ORAZ MIEJSCE I TERMIN 
SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

10.1. Sposób zachowania anonimowości prac konkursowych 

Postępowanie konkursowe jest anonimowe i przeprowadzane jest w sposób uniemożliwiający 
zidentyfikowanie autorów prac konkursowych do czasu rozstrzygnięcia konkursu przez Sąd 
Konkursowy. Żaden z elementów pracy konkursowej nie może być podpisany. 

W przypadku ujawnienia w treści pracy konkursowej danych dotyczących nazwy lub adresu 
autora(-ów) wykonanej koncepcji konkursowej, praca taka zostanie odrzucona i nie dopuszczona 
do oceny, ponieważ zabronione jest poznanie danych o osobie twórcy pracy przed dokonaniem 
ostatecznej oceny prac przez Sąd Konkursowy i wyboru najlepszej spośród nich. 

 
Prace konkursowe należy składać w zamkniętych opakowaniach. 
W opakowaniu może znajdować się tylko jedna praca konkursowa, na którą składają się: opis 

pracy konkursowej, plansze rysunkowe, płyta CD-ROM z zapisem elektronicznym pracy (części 
opisowej i graficznej) oraz zaklejona koperta z napisem „KARTA” zawierająca: 
1) czytelnie wypełnioną „Kartę identyfikacyjną uczestnika konkursu” – stanowiącą załącznik C-1 

– z podaniem m.in. następujących informacji: 
a) pełniej nazwy i adresu uczestnika konkursu, 
b) numeru Regon lub NIP i/lub numeru PESEL, 
c) nazwy banku i numeru konta (w przypadku uczestników zagranicznych również kodów: 

IBAN i BIC), na które należy przekazać przyznaną nagrodę pieniężną, 
d) sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej, jaką oznaczono pracę konkursową, 
e) własnoręcznych podpisów osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika konkursu, 
f) wykazu osób, które uczestniczyły w wykonaniu pracy konkursowej wraz z oświadczeniem 

o przysługujących prawach autorskich, 
2) oświadczenie o związaniu regulaminem konkursu – stanowiące załącznik C-2, 
3) oświadczenie o zezwoleniu na korzystanie z utworu – stanowiące załącznik C-3. 

 
Wszystkie elementy pracy konkursowej należy oznaczyć czytelnie tą samą sześciocyfrową 

liczbą rozpoznawczą.  
Liczbę tę należy wpisać techniką trwałą w prawym górnym narożniku wykonanych plansz 

i pierwszej strony tekstu części opisowej, na płycie CD-ROM oraz na opakowaniu pracy i kopercie 
z napisem „KARTA”.  

Oznaczenie liczbą rozpoznawczą powinno zajmować pole o wymiarach: 4 x 8 cm. 

Dodatkowo na opakowaniu pracy konkursowej należy umieścić adres Zamawiającego i napis: 
„Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urb.-arch. 

projektu budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej wraz zagospodarowaniem terenu 
u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej w Białymstoku”. 

10.2. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

Prace konkursowe należy składać w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie 
do dnia 19 marca 2008 r. do godziny 19:30. 

O złożeniu pracy konkursowej w terminie będzie decydować data jej wpływu 
do siedziby Organizatora.  

Prace konkursowe będą przyjmowane przez Organizatora za pokwitowaniem odbioru pracy 
konkursowej, którego wzór przedstawia załącznik D. 

Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej musi zostać oznaczone przez składającego 
sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą, a przez Organizatora: datą i godziną przyjęcia pracy oraz 
podpisem i pieczęcią przyjmującego pracę konkursową. 

Podpisane pokwitowanie odbioru wykonanej pracy konkursowej – załącznik D – jest jedynym 
dokumentem uprawniającym uczestnika konkursu do odbioru pracy konkursowej w przypadku 
nie przyznania jej przez Sąd Konkursowy nagrody lub wyróżnienia. 
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Prace konkursowe mogą być również dostarczane na adres Organizatora za pośrednictwem 
poczty lub firm kurierskich z zachowaniem anonimowości. O złożeniu tych prac w terminie będzie 
decydować data i godzina ich wpływu do siedziby Organizatora.  

Pokwitowanie odbioru pracy nadesłanej pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, 
powinno być umieszczone w otwartej kopercie zaadresowanej adresem zwrotnym nadawcy 
przesyłki. Pokwitowanie to zostanie odesłane przez Organizatora do nadawcy przesyłki 
zawierającej pracę konkursową. 

Prace konkursowe, które wpłyną do siedziby Organizatora po terminie wyznaczonym 
do ich składania nie będą uczestniczyć w konkursie i zostaną zwrócone bez otwierania na adres 
nadawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

 
XI. ZASADY KWALIFIKACJI I KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 
11.1. Zasady kwalifikacji prac konkursowych 

Kwalifikacji i oceny złożonych prac konkursowych dokona Sąd Konkursowy. 
Prace konkursowe zostaną poddane kwalifikacji pod względem zachowania zgodności 

merytorycznej i formalnej z ustaleniami regulaminu konkursu. 

Prace konkursowe, które będą spełniać wymagania określone w regulaminie zostaną 
zakwalifikowane do grupy „O”. Pracom zakwalifikowanym do grupy „O” mogą zostać przyznane 
nagrody lub wyróżnienia. 

Prace konkursowe, które będą zgodne pod względem merytorycznym, lecz nie będą spełniać 
wymagań formalnych określonych w regulaminie konkursu - np. poprzez: 
 niezgodność warunkami dotyczącymi formy opracowania prac lub sposobu ich prezentacji, 
 niezgodność z jego warunkami podstawowymi, warunkami powierzchniowymi i ilościowymi 

zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym, 
 znaczące przekroczenie maksymalnej postulowanej powierzchni użytkowej brutto 

projektowanego budynku, o której mowa w załączniku B-2, 
 przekroczenie maksymalnego planowanego kosztu realizacji inwestycji – o którym mowa 

w pkt. 3.3 regulaminu, 
lub nie będą zawierać dołączonego do opisu pracy konkursowej załącznika o treści zgodnej 
z załącznikiem B-9 wraz z wyceną przewidywanych kosztów wykonania prac realizowanych na 
podstawie pracy konkursowej, zostaną zakwalifikowane do grupy „N”.  

Pracom zakwalifikowanym do grupy „N” mogą zostać przyznane tylko wyróżnienia. 

Prace sprzeczne tematycznie z przedmiotem konkursu, a także te, które nie będą 
zachowywać warunków anonimowości opracowania zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.  

Prace dostarczone po terminie nie będą otwierane, nie zostaną dopuszczone do oceny 
i zostaną zwrócone na adres nadawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

11.2. Kryteria oceny prac konkursowych oraz ich znaczenie 

Prace konkursowe zgodne pod względem merytorycznym z przedmiotem konkursu oraz 
formalnie z wymaganiami regulaminu, zostaną poddane szczegółowej ocenie zgodnie 
z poniższymi kryteriami: 

a) oryginalność idei projektowej – kryterium K1 – waga 10%, 
b) walory urbanistyczne, w tym sposób zagospodarowania terenu inwestycji i jakość 

przyjętych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych w kontekście kompleksowego 
zagospodarowania terenu Politechniki Białostockiej – kryterium K2 – waga 20%, 

c) walory architektoniczne, w tym jakość kompozycji architektonicznej i atrakcyjność 
przyjętych rozwiązań materiałowych – kryterium K3 – waga 20%,  

d) walory programowo-przestrzenne, w tym prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych 
w kontekście ustaleń zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym – kryterium K4 – 
waga 20%, 

e) walory komunikacyjne, w tym funkcjonalność rozwiązań przyjętych w zakresie komunikacji 
wewnętrznej i obsługi osób niepełnosprawnych – K5 – waga 10%, 
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f) walory ekonomiczne, w tym realność inwestycji i ekonomika przyjętych rozwiązań 

projektowych oraz konstrukcyjno-materiałowych, w kontekście ustalonego przez 
Zamawiającego maksymalnego kosztu prac związanych z realizacją inwestycji (o którym 
mowa w pkt. 3.3 regulaminu) – kryterium K6 – waga 20%. 

11.3. Sposób oceny prac konkursowych 

Ocena prac konkursowych będzie dokonywana na podstawie części graficznej i opisowej 
pracy konkursowej. 

Ocena będzie polegała na przyznaniu przez Sąd Konkursowy, każdej pracy dopuszczonej do 
oceny, odpowiedniej ilości punktów w zakresie od 0,0 do 20,0 w ramach każdego z wymienionych 
powyżej kryteriów oceny: K1 – K6. 

Punkty przyznane pracom przez Sąd Konkursowy w ramach każdego z kryteriów będą 
stanowić o końcowej ocenie pracy konkursowej, w sposób następujący: 

OCENA PRACY = 10%K1 + 20%K2 + 20%K3 + 20%K4 + 10%K5 + 20%K6. 

Za najlepszą zostanie uznana praca konkursowa, która uzyska łącznie największą liczbę 
punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać praca to 20,0. 

Aby pretendować do nagrody musi uzyskać min. 50% maksymalnej liczby punktów możliwych 
do uzyskania – tj. min. 10,0 punktów. 

Jeżeli kilka prac konkursowych otrzyma w wyniku przeprowadzonej oceny największą liczbę 
punktów, o ich kolejności w przyznawaniu nagród będą decydować walory architektoniczne, 
tj. ilość punktów jaką prace te otrzymają w kategorii K3. W przypadku, gdy liczba punktów 
przyznanych w tej kategorii będzie jednakowa o sposobie przyznania nagród zadecyduje Sąd 
Konkursowy w wyniku głosowania. 

11.4. Sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu 
Identyfikacja wszystkich prac konkursowych oraz oficjalne ogłoszenie wyników 

rozstrzygniętego konkursu nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu. 
Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu Zamawiający na piśmie, drogą pocztową 

zawiadomi uczestników konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach, podając imię i nazwisko 
albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) autora najlepszej pracy 
konkursowej lub autorów najlepszych prac konkursowych. 

Ponadto informacja o wynikach konkursu zostanie niezwłocznie podana do publicznej 
wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Zamawiającego, zamieszczenie 
ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego, przekazanie informacji Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich oraz zamieszczenie w prasie lokalnej. 

Zamawiający zorganizuje wystawę pokonkursową. 
O miejscu i terminie otwarcia wystawy uczestnicy konkursu zostaną poinformowani 

po ustaleniu wyników konkursu. 
 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
12.1. Informacja o zwrotach kosztów poniesionych przez uczestników konkursu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez uczestników konkursu 
w związku z ich udziałem w konkursie. 

Uczestnicy konkursu ponoszą, zatem wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
(lub zmianą) wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz ponoszą wszelkie inne koszty, 
w tym koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem pracy konkursowej.  

12.2. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej uczestnikom 

Uczestnikom konkursu, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku przeprowadzenia przez 
Zamawiającego niniejszego konkursu, przysługują środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, 
skarga) przewidziane w dziale VI ustawy PZP. 
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Środki ochrony prawnej nie przysługują wobec rozstrzygnięcia Sądu Konkursowego 
w zakresie oceny prac oraz wyboru najlepszych prac konkursowych. 

Przed upływem terminu do składnia prac konkursowych w przypadku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy, środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom 
zrzeszającym uczestników konkursu, które wpisane są na listę organizacji uprawnionych 
do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych. 

 
12.3. Inne postanowienia 

Do spraw nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. 
Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560).  

 
 
 
 

Zatwierdził: 
 

z upoważnienia 
Rektora Politechniki Białostockiej 

 
 

(podpis nieczytelny) 
 

…………………………………………………… 
mgr inż. Grzegorz Zdanowicz 

Kanclerz Politechniki Białostockiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   W imieniu Sądu Konkursowego 
prof. arch. Konrad Kucza-Kuczyński 

Przewodniczący Sądu 
 

(podpis nieczytelny) 
 
………………………………………………… 
              z upoważnienia: 
arch. Stanisław Łapieński-Piechota 
       Zastępca Przewodniczącego 
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WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  DO  REGULAMINU  KONKURSU 

 
 
 

ZAŁĄCZNIKI A - Wzory wniosków, oświadczeń, wykazów, itp. składanych wraz z wnioskiem 
o dopuszczenie do udziału w konkursie: 

Załącznik A-1 – Wzór formularza wniosku o dopuszczenie uczestnika do udziału w konkursie; 
Załącznik A-2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy PZP; 
Załącznik A-3 – Wzór formularza wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu opracowania; 
Załącznik A-4 – Wzór formularza wykazu usług wykonanych przez uczestnika konkursu; 
Załącznik A-5 – Wzór formularza ustanowienia pełnomocnika reprezentującego uczestników 

występujących wspólnie w konkursie; 
Załącznik A-6 – Wzór oświadczenia uczestnika konkursu (dotyczy uczestników zagranicznych) 

zastępującego dokumenty, o których mowa w pkt. 5.2 lit. d) regulaminu konkursu. 
 

ZAŁĄCZNIKI B – Materiały dotyczące przedmiotu konkursu: 
Załącznik  B-1 - Szczegółowe ustalenia dotyczące przedmiotu konkursu; 
Załącznik  B-2 - Program funkcjonalno-użytkowy Biblioteki Politechniki Białostockiej, 
Załącznik  B-3 – Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - projekt; 
Załącznik  B-4 - Orientacja – mapa poglądowa fragmentu miasta Białegostoku w skali 1:10 000; 

ZAŁĄCZNIKI B – Materiały do projektowania dostarczane wyłącznie w formie elektronicznej: 
Załącznik  B-5 - Orientacja – zdjęcie lotnicze w skali 1:5000; 
Załącznik  B-6 - Zakres opracowania konkursowego – mapa ewidencyjna w skali 1:5000; 
Załącznik  B-7 - Zakres opracowania konkursowego – mapa zasadnicza w skali 1:2000; 
Załącznik  B-8 - Wzór zestawienia danych dotyczących funkcji i powierzchni użytkowych 

projektowanego obiektu; 
Załącznik  B-9 - Wzór formularza zwierającego informacje o planowanych łącznych kosztach 

wykonania prac realizowanych na podstawie sporządzonej pracy konkursowej. 
Załącznik  B-10 - Kopia z mapy ewidencyjnej gruntów; 
Załącznik  B-11 - Podkład sytuacyjno-wysokościowy - kopia z mapy zasadniczej; 
Załącznik  B-12 - Zdjęcia cyfrowe terenu objętego opracowaniem; 
Załącznik  B-13 - Koncepcje zagospodarowania terenu Politechniki Białostockiej; 
Załącznik  B-14 - Folder informacyjny Biblioteki Politechniki Białostockiej. 

ZAŁĄCZNIKI C – Wzory formularzy składanych wraz z pracą konkursową 
 w zamkniętej kopercie z napisem „KARTA”: 

Załącznik C-1 - Formularz karty identyfikacyjnej uczestnika konkursu; 
Załącznik C-2 - Formularz oświadczenia o związaniu regulaminem konkursu; 
Załącznik C-3 - Formularz oświadczenia o zezwoleniu na korzystanie z utworu. 
 
ZAŁĄCZNIK D    - Formularz pokwitowania odbioru pracy konkursowej. 
 
 
 
Uwagi: 
1. Regulamin konkursu oraz wszystkie załączniki zostały udostępnione w wersji elektronicznej na 

płytach CD-ROM dołączonych do regulaminu konkursu; 
2. Stosowanie wzorów załączników A-1  A-6 oraz B-8 i B-9 nie jest obligatoryjne. Uczestnik 

konkursu może złożyć na piśmie wszelkie wnioski, informacje i oświadczenia w innej formie pod 
warunkiem zgodności treści z wymaganiami regulaminu konkursu, ustawy PZP i aktów 
wykonawczych do tej ustawy. 

 


