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CZĘŚĆ I. – Regulamin konkursu 
 
 
 

1. Nazwa i adres zamawiaj ącego 
 
Zamawiającym i Organizatorem jest: 
Gmina Busko-Zdrój 
reprezentowana przez Pana Waldemara Sikorę – Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój 
z siedzibą w Busu-Zdroju 
ul. Mickiewicza 10 
28-100 Busko-Zdrój 
 
zwany dalej „Zamawiającym”. 
 
Czynności kierownika Zamawiającego wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 
 
Siedziba sądu konkursowego i biura konkursu: 
SARP o. Kielce 
25-515 Kielce, ul. Silniczna 15/4 
tel. 41 344 53 15, fax 41 341 5870 , email: sarpkonkursbusko-teznia@wp.pl 
Strona internetowa: http://kielce.sarp.org.pl 
 
Osoby upoważnione do kontaktu z uczestnikami konkursu: 
mgr inż. arch. Regina Kozakiewicz Opałka  - sekretarz organizacyjny konkursu, 
przedstawiciel Organizatora, tel. +48 502 599 015 
email: sarpkonkursbusko-teznia@wp.pl 
Sposób komunikacji określono w punkcie 9 Regulaminu konkursu. 
 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres: 
SARP o. Kielce 
25-515 Kielce, ul. Silniczna 15/4 
 
Wszelką korespondencję pisemną oraz faxem należy czytelnie oznaczyć w następujący 
sposób: 

KONKURS NA OPRACOWANIE 
KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ 

BUDOWY KOMPLEKSU URZ ĄDZEŃ UZDROWISKOWYCH  
W ZIELENI PARKOWEJ  

(TĘŻNIA, PIJALNIA UZDROWISKOWA, ORAN ŻERIA, FONTANNA) 
W BUSKU-ZDROJU 

 
2. Podstawy formalno – prawne 

 
2.1  Konkurs organizowany jest zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwana dalej „ustawą”, 
• Ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi 
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi, 
• Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121   
z późniejszymi zmianami), 
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• Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami), 
• Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym       
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późniejszymi zmianami), 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami), 
• Innym obowiązującym przepisem mające zastosowanie do przedmiotu konkursu, 
• Regulamin Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych SARP przyjęty uchwałą 
Zarządu Głównego SARP Nr 46 z dnia 28.03.2009 r. wraz z nowelizacją w 2014 r., 
• Standardami i zasadami etyki zawodowej architektów, 
• Niniejszym regulaminem konkursu.  

 
2.2. Wartość konkursu nie przekracza wyra żoną w złotych równowarto ść kwoty 
207 000 Euro. 
 
 

3. Forma konkursu i harmonogram  
 
3.1. Forma konkursu 
 
 Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej 
budowy kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia 
uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju, zgodnie z art.117 ust.1. i art.120. ust.1. 
Ustawy, organizowany jest jako konkurs realizacyjny, jednoetapowy, otwarty, w którym 
Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Zamawiający 
dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników 
konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu. 
Konkurs, zgodnie z art.110. Ustawy, jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez 
publiczne ogłoszenie Zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa 
do wybranej przez Sąd Konkursowy pracy konkursowej.  
 
3.2 Język konkursu 
 
3.2.1.   Konkurs jest prowadzony w języku polskim. 
3.2.2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, oświadczenia, dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków konkursu oraz posiadanie uprawnień do projektowania 
w specjalności architektonicznej, należy składać w języku polskim. 
3.2.3. Jeżeli dokumenty wymienione w punkci 8 Regulaminu konkursu zostały sporządzone 
w języku innym niż polski, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie 
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
3.2.4. Dokumenty, materiały i inne informacje złożone w języku innym niż polski nie będą 
rozpatrywane. 
 
 
3.3.  Przedmiotem zamówienia publicznego będzie wykonanie kompleksowej dokumentacji 
projektowo kosztorysowej oraz przetargowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
dla inwestycji budowlanej pod nazwą: 
„Kompleks urz ądzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (t ężnia, pijalnia 
uzdrowiskowa, oran żeria, fontanna) w Busku-Zdroju” 
 
3.4. Harmonogram konkursu: 
 



Konkurs na budowę kompleksu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego w Busku Zdroju 

 5 

1) Ogłoszenie konkursu - Przekazanie ogłoszenia o konkursie – 
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia, na stronie 
internetowej Zamawiającego oraz na stronach SARP 

11.03.2015 r. 

2) Nadsyłanie pytań w sprawie warunków dopuszczenia do udziału 
w konkursie 

do 20.03.2015 r. 

3) Odpowiedzi na pytania w sprawie warunków dopuszczenia 
do udziału w konkursie 

do 25 .03.2015 r.  

4) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 09.04.2015 r. 
do godz. 14:00 

5) Zakończenie procesu kwalifikacji do udziału w konkursie - 
zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału 
w konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac  

15.04.2015 r. 

6) Nadsyłanie pytań w sprawie opracowania pracy konkursowej do 30.04.2015 r.  
7) Odpowiedzi na pytania w sprawie opracowania pracy 

konkursowej 
do 11.05.2015 r. 

8) Składanie prac konkursowych do 30.06.2015 r. 
do godz. 20:00 

9) Ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy i dyskusja 
pokonkursowa 

24.07.2015 r. 

 
Uwaga: Wskazane terminy mog ą ulec przedłu żeniu. O zmianie terminów Zamawiaj ący 

niezwłocznie poinformuje uczestników konkursu drog ą mailow ą oraz 
opublikuje na stronie internetowej Zamawiaj ącego i Organizatora konkursu. 

 
 

4. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu 
 
4.1. Przedmiot konkursu 
  
 Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące opracowanie 
szczegółowej koncepcji urbanistyczno – architektonicznej urządzeń uzdrowiskowych tężni, 
pijalni uzdrowiskowej wód mineralnych z oranżerią wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 
obiektu oraz projektem przebudowy fontanny w granicach inwestycji określonych 
na załączniku graficznym 2G. 
 
4.2. Cel konkursu 
 
 Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskiego projektu (główna nagroda) którego Autor 
(zespół autorski) Uczestnik konkursu, zaproszony zostanie do negocjacji w trybie 
zamówienia publicznego z wolnej ręki na opracowanie projektu budowlanego oraz 
kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przetargowej niezbędnej 
do realizacji zamówienia publicznego. 
 Przedmiotem zamówienia publicznego będzie wykonanie kompleksowej dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej i przetargowej dla inwestycji budowlanej p.n.: „Kompleks 
urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego w zieleni parkowej (t ężnia, pijalnia 
uzdrowiskowa, oran żeria, fontanna) w Busku-Zdroju” 
 Organizator konkursu dąży do wyłonienia w drodze konkursu, pomysłu na wielofunkcyjny 
program obiektu pijalni uzdrowiskowej. Konkurs musi dać satysfakcjonujące odpowiedzi 
na uwarunkowania krajobrazowe w zakresie formy obiektu. Oczekuje się oryginalnych, 
indywidualnych rozwiązań obiektów kubaturowach i wpisanie ich w zadany krajobraz 
w sposób najbardziej harmonijny. 
Uwaga. 
Uwarunkowania architektoniczno - urbanistyczne  zawarto w cz. II i III Regulaminu Konkursu. 
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5. Maksymalny planowany ł ączny koszt wykonania prac realizowanych na 
podstawie pracy konkursowej 

 
 Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac inwestycyjnych na podstawie pracy 
konkursowej nie może przekroczyć wartości robót budowlanych 15 000 000,00 zł 
brutto(piętnaście milionów PLN brutto)(bez wyposażenia, budowy przyłączy) wraz z kosztem 
projektu i nadzorem autorskim. 
 
 
 

6. Szczegółowy zakres opracowania stanowi ącego przedmiot zamówienia w trybie 
z wolnej r ęki 

 
 Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji p.n 
„Kompleks urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, 
oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju”. 
  
W zakres opracowania wchodzą: 

• Projekt budowlany. 
• Projekty wykonawcze. 
• Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, z podziałem na branże, zbiorcze 
zestawienie kosztów z etapowaniem. 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
• Uzyskanie pozwolenia na budowę w/w przedmiotu zamówienia. 
 

 Zakres projektu musi pozwalać na realizację inwestycji oraz ogłoszenie przetargu 
na wykonawstwo w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz realizację inwestycji. 

 
 
 

7. Wymagania, jakie musz ą spełnia ć uczestnicy konkursu 
 

7.1. Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu Ustawy. 

 
7.2. W konkursie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące 
wspólnie (Zespoły Autorskie tworzone przez te podmioty), spełniające łącznie 
następujące warunki:  
1) osoba fizyczna posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej i będąca członkiem Izby Architektów RP,  
2)  osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 

a także Zespoły Autorskie, posługujące się lub w składzie których znajduje się 
przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej i będąca członkiem Izby Architektów 
RP, 

3)   o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy, i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie 
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej, 
dotyczące:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
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Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia 
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 
b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie:  

Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia 
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia 
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

 
d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: 
Wykonawca ma wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usługi, w tym co najmniej osobami posiadającymi uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalnościach: 
- architektonicznej bez ograniczeń, 
- konstrukcyjno - budowlanej, 
- instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, 
- instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, gazowych i wentylacyjnych, 
Wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (Art. 6 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 
z późniejszymi zmianami) 
UWAGA: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, 
na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63,poz.394 ze zm.). 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na zasadzie: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach jakie mają załączyć Wykonawcy – wyszczególnionych w pkt. 8.2. 
ppkt 2. 
   

e) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia 
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
4) Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy . 
  Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku 
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Na podstawie dokumentów wymaganych w pkt. 8.2.  ppkt. 3. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w tym 
zakresie na zasadzie: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach jakie mają załączyć Wykonawcy. 

 
7.3. Uczestnikami konkursu nie mogą być: 

- członkowie Sądu Konkursowego,  
- osoby biorące udział. w opracowywaniu warunków konkursu,  
- osoby biorące udział. w organizowaniu i rozstrzyganiu konkursu, w tym sekretarz 

organizacyjny konkursu,  
- osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

konkursu, a także będące z takimi osobami w związku określonym w art.17 ust.1 pkt 
2) pkt 3) pkt 4) Ustawy,  

- osoby wymienione w art.17 ust.1 pkt 5) Ustawy. 
 

7.4. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące 
uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących 
wspólnie udział w konkursie. Uczestnicy występujący wspólnie są zobowiązani 
ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w Konkursie. 

 
7.5. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału 

w konkursie. 
 
7.6. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden wniosek zostanie wykluczony 

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

 
7.7. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy konkursu zaproszeni przez  

Organizatora konkursu do złożenia prac konkursowych. 
 
7.8.  Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 
 
7.9. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową. zostanie 

wykluczony z konkursu. Za złożenie pracy konkursowej uważa się również dokonanie 
takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu. 

 
7.10. Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika (osoby upoważnione 

do reprezentowania Uczestnika) upoważnionego do złożenia w jego imieniu Wniosku 
o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych 
postanowieniami niniejszego Regulaminu (Załącznik A.2). Uczestnicy występujący 
wspólnie są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w Konkursie (Załącznik A.3). 

 
7.11. Osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika jest osoba upoważniona 

do składania oświadczeń woli w jego imieniu, zgodnie z zasadą reprezentacji 
do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 
nie posiadającej osobowości prawnej będącej Uczestnikiem Konkursu. 

 
 
 

8. Wymagane dokumenty  
 
8.1. Przystępując do Konkursu, podmioty zainteresowane wzięciem w nim udziału, w celu 

potwierdzenia spełniania warunków określonych w niniejszym Regulaminie, przed 
złożeniem pracy konkursowej, zobowiązane są do przedłożenia Wniosku 
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o dopuszczenie do udziału w Konkursie - wg Załącznika A.1 wraz z dokumentami 
wymienionymi poniżej, w pkt 8.2. i pkt 8.3. 

 
8.2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:  

1) Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Uczestnika konkursu (wg Załącznika A.2 w przypadku, gdy Uczestnik konkursu 
ustanowi pełnomocnika, lub Załącznika A.3) 

2)   W celu oceny spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa 
w art.22 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

 a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Konkursie zgodnie z art.22 
ust. 1 Ustawy (wg Załącznika A.5) 
b) wypełnionego wykazu osób (warunek opisany w pkt. 13.2., ppkt. 3 niniejszego 
regulaminu), wchodzących w skład Zespołu Autorskiego, ze wskazaniem 
projektanta wiodącego (osoby posiadającej uprawnienia budowlane 
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń); wszystkie osoby umieszczone 
na liście członków Zespołu Autorskiego zobowiązane są do potwierdzenia 
udziału w Konkursie własnoręcznym podpisem - wg Załącznika A.4; 
c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia (specjalności: architektonicznej bez 
ograniczeń, konstrukcyjno - budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie 
instalacji i sieci elektrycznych, instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych - 
wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (Art. 6 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. 
zm.), jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
na Załączniku A.4 . 

3)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Uczestnika Konkursu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z Konkursu na podstawie 

art.24 ust. 1 Ustawy - wg Załącznika A.12.  
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w konkursie, 

4) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 
5 Pzp, Zamawiający żąda następującego dokumentu: 
 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
Nr 50, poz. 331,  z późn. zm.), albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy 
do grupy kapitałowej (składanej na podstawie art. 26 ust. 2d Ustawy) – 
wg Załącznika A.11 

5) Zobowiązanie, że przy tworzeniu i opracowaniu przedmiotu konkursu, Uczestnik 
konkursu nie naruszy praw autorskich osób trzecich, ani innych praw własności 
intelektualnej oraz oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych - 
wg Załącznika A.6. 

6)  Oświadczenie Uczestnika konkursu o związaniu Regulaminem Konkursu oraz 
o akceptacji warunków zawartych w tym Regulaminie - wg Załącznika A.7. 

7) Oświadczenie o zastrzeżeniu jawności informacji - wg Załącznika A.8.  
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8.3. Jeżeli Uczestnik konkursu, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, nie żądamy od Uczestnika konkursu przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.2.  ppkt. 3. 

 
8.4. Dokumenty które będą wymagane od autora pracy konkursowej uznanej za najlepszą 

do postępowania prowadzonego w trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki, 
po zaproszeniu do negocjacji:  

1)  Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, 
że uczestnik konkursu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; 

2)   aktualne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie zgodnie 
z art.22 ust. 1  Ustawy, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 
Konkursu na podstawie art.24 ust.1 Ustawy oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy i 
dokumenty wymienione w pkt 8.2 ppkt 3. 

8.5. W przypadku Uczestnika konkursu, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Uczestnik konkursu składa 
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału 
w konkursie, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje 
się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed 
notariuszem. 

 
8.6. W przypadku Uczestnika konkursu, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 
1) o których mowa w pkt 8.2.  ppkt. 3 lit. b-d i f - składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz 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 organu, 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

2) o których mowa w pkt 8.2.  ppkt. 3 lit. e i g - składa zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art.24 
ust.1 pkt 4 – 8, 10 i 11 Ustawy  

3) Dokumenty, o których mowa w  pkt. 1 tiret pierwsze i trzecie oraz  pkt. 2, 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Dokument, o 
którym mowa w pkt 1 tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w konkursie. 

 
8.7.  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Uczestnik konkursu 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
powyżej, tj. w pkt 8.6. ppkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
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Uczestnika Konkursu, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem.  Przepis pkt. 8.6 ppkt  3 stosuje się odpowiednio.  

 
8.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Uczestnika Konkursu 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamawiający lub przeprowadzający konkurs może zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

 

 9      Sposób porozumiewania si ę zamawiaj ącego z uczestnikami konkursu 
oraz przekazywania o świadcze ń i dokumentów oraz udzielenia wyja śnień 
dotycz ących regulaminu konkursowego. 

 
1) Osoba upoważnioną do kontaktów jest mgr inż. arch. Regina Kozakiewicz Opałka,                

tel. (+48) 502 599 015,fax 41 341 58 70,  email: sarpkonkursbusko-teznia@wp.pl. 
2) Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 
3) Zgodnie z treścią art. 27 Ustawy Uczestnicy konkursu mogą zwracać się pisemnie, 

lub pocztą elektoniczną do Organizatora konkursu o wyjaśnienie postanowień 
Regulaminu konkursowego na adres wymieniony w pkt. 1 Regulaminu konkursu. 

4) Organizator konkursu będzie przekazywał wyjaśnienia oraz informacje pisemne 
lub za pomocą faksu bądź pocztą elektoniczną. 
 
- Informacje o konkursie: 
 
 a) wyjaśnienia, pytania i odpowiedzi dotyczące regulaminu Konkursu – 

bez ujawnienia źródła pytania, 
 b) lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Konkursie i zaproszonych 

do składania prac konkursowych, 
 c) zawiadomienie o rozstrzygnięciu i wynikach Konkursu, 
 d) zawiadomienie o terminie ogłoszenia wyników Konkursu i dyskusji 

pokonkursowej, 
 e) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajdować się będą na stronie 

Organizatora : http://kielce.sarp.org.pl/, http://www.umig.busko.pl/cms/. 
 
- Udzielone przez Organizatora konkursu wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w Regulaminie 
konkursu są wiążące dla wszystkich Uczestników konkursu. 
- Zgodnie z treścią art. 27 Prawa zamówień publicznych oświadczenia i dokumenty 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
- W przypadku przekazania drogą elektroniczną lub za pomocą faksu każda ze stron 
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
- Dla zapewnienia prawidłowego prowadzenia konkursu uczestnikom przysługuje prawo 
wniesienia do Zamawiającego na adres podany w pkt 1, zgodnie z harmonogramem 
konkursu zapytania o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu oraz zapytania dotyczące 
zadania konkursowego. Zapytania należy kierować na piśmie na adres Zamawiającego 
podany w pkt 1 w terminach wskazanych w harmonogramie konkursu. Odpowiedzi na 
wszystkie pytania zgłoszone w terminie w formie pisemnej (bez podania autora zapytania) 
zostaną udzielone poprzez fax lub email w terminie określonym w pkt 3.4 regulaminu oraz 
wysłane do wszystkich zainteresowanych, którzy pobrali materiały konkursowe. 
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Zamawiający będzie przekazywał informacje pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. 
Ogłoszenia na pytania i inne komunikaty Zamawiający będzie ponadto publikował na stronie 
internetowej http://kielce.sarp.org.pl/konkursy.htm i http://www.umig.busko.pl/cms/ 

 
 
 

 10      Miejsce i termin składania wniosków o dopu szczenie do udziału w 
konkursie, ich ocena i kwalifikacja uczestników, ja wności postepowania. 
 
 

 10.1  Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie - czytelnie wypełniony 
formularz  wniosku - wg Załącznika A.1 wraz z kompletem dokumentów 
oświadczeń, wymienionych w pkt 8.2. Rozdział III, wypełnionych wg Załączników. 
Uczestnicy konkursu przekazują na piśmie w formie spiętej, w sposób 
uniemożliwiającej zdekompletowanie, w zamkniętej kopercie formatu A4 
(dokumenty załączone w kolejności wymienionej we wniosku), opatrzonej opisem: 

 
WNIOSEK 

o dopuszczenie do udziału 
w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicz no - urbanistycznej budowy 

kompleksu urz ądzeń lecznictwa uzdrowiskowego w Busku Zdroju.   
 
 
 

 10.2  Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z dokumentami 
wymienionymi w pkt. 8 należy złożyć w siedzibie Sądu Konkursowego SARP 
Kielce ul. Silnicza 15/4, 25-515 Kielce w godz. 9:00- 14:00 w dni pon-czw. 
 

 10.3  Obowiązuje data i godzina wpływu dokumentów do siedziby Sądu 
Konkursowego. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed 
upływem wskazanego terminu zostanie on doręczony Organizatorowi konkursu 
w oryginale. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i bez 
otwierania zostaną odesłane do nadawcy. 

 
 10.4  Uczestnik konkursu może: 

a.) zmienić lub wycofać Wniosek przed upływem terminu składania Wniosków. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu Wniosku musi zostać 
złożone w formie przewidzianej dla złożenia Wniosku z zastrzeżeniem, ze 
koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenia ,,ZMIANA/WYCOFANIE” 
Wniosku o dopuszczenie do udziału w : Konkursie na opracowanie koncepcji 
architektoniczno- urbanistycznej budowy kompleksu urządzeń lecznictwa 
uzdrowiskowego w Busku Zdroju.  
b.) uzupełnić Wniosek przed upływem terminu wyznaczonego do uzupełnienia 
Wniosku przez Sąd Konkursowy. Uzupełnienie Wniosku musi zostać złożone w 
formie przewidzianej dla złożenia Wniosku z zastrzeżeniem, że koperty będą 
zawierały dodatkowe oznaczenia. 
 

UZUPEŁNIENIE Wniosku o dopuszczenie do udziału w : Konkursie na opracowanie  
koncepcji architektoniczno - urbanistycznej budowy kompleksu urz ądzeń lecznictwa 

uzdrowiskowego w Busku Zdroju.  
 
 
 

 10.5  Wnioski złożone w inny sposób niż opisany powyżej nie będą rozpatrywane. 
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 10.6  Wnioski składane przez Uczestników podlegają rejestracji przez Organizatora 
konkursu. Każdy przyjęty wniosek zostanie opatrzony adnotacją, określającą 
datę i godzinę jego przyjęcia. 
 

 10.7  Zamawiający nie przewiduje zwrotów, związanych z przygotowaniem i 
złożeniem Wniosku. 
 

 10.8  Ocena wniosków i kwalifikacja Uczestników 
 
1) Kwalifikacja Uczestników konkursu dokona Sąd Konkursowy. Sąd Konkursowy 

sprawdzi dołączone do Wniosku załączniki, dokumenty, kopie dokumentów i 
zakwalifikuje do dalszego udziału w Konkursie wyłącznie Uczestników, 
spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie ( z 
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i ust.  4 - Ustawa Prawa zamówień publicznych). 
 

2) Sąd Konkursowy dokona otwarcia wniosków w dniu 9.04.2015 o godz. 17:00 
 

3) W razie potrzeby, Sąd Konkursowy może, w wyznaczonych przez siebie 
terminie, wezwać Uczestników do uzupełnienia Wniosku lub złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 
 

4) Uczestnicy zakwalifikowani przez Sąd Konkursowy, zostaną zaproszeni przez 
Organizatora konkursu do składania prac konkursowych. 
 

5) Uczestnicy konkursu, którzy nie spełnią wymagań określonych w Regulaminie 
Konkursu będą podlegać wykluczeniu. 
 

6) Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wyniku kwalifikacji niezwłocznie, 
nie później niż do dnia 15.04.2015r.  
 

7) Informacja o Uczestnikach zakwalifikowanych do udziału w konkursie i 
zaproszonych do składania prac konkursowych zostanie opublikowana na 
stronach internetowych wymienionych w pkt 1 niniejszego Regulaminu w 
terminie do dnia 17.04.2015 r. oraz przesłana pocztą elektroniczną na adresy 
podane do korespondencji - we Wnioskach. 
 

 10.9  Jawność i postępowania. 
 

1) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy wnioski o dopuszczenie 
do udziału w konkursie są jawne.  
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalnianiu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz 1503 z późn. zmianami), Wykonawca 
winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane 
innym uczestnikom postępowania i winny być opatrzone klauzurą: ,, Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" oraz umieszczone w osobnej wewnętrznej 
kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy 
trwale ze sobą połączyć i ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich 
dostosowanie do pozostałej części oferty, z zachowaniem ciągłości numeracji. Nie 
mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane podczas otwarcia 
ofert. 

2) W sytuacji gdy Uczestnik konkursu zastrzeże we wniosku informacje, które nie 
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Ustawy 
lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich 
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samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczna i 
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 
74/05) ich odtajnieniem. 
 
 

 11       Zakres rzeczowy , forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy 
konkursowej 
 

 11.1  Warunki opracowania 
 

1) Uczestnicy konkursu przedstawiają prace zgodnie z wymaganiami określonymi 
w niniejszym Regulaminie 

2) Uczestnicy konkursu pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem 
i złożeniem prac. 

3) Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów opracowania prac konkursowych 
4) Praca konkursowa w części opisowej sporządzona zostanie w całości w języku 

polskim pod rygorem jej odrzucenia.  
 

 11.2  Ustalenia ogólne  
 

Materiały wyjściowe do projektowania oraz wymagania Zamawiającego, 
związane z przedmiotem konkursu, zawarte zostały w załącznikach cz. II i cz. 
III Regulaminu. 
Praca konkursowa powinna się składać z trzech części: 
- opisowej 

                       - graficznej 
                       - elektronicznej. 
                       Materiały nie objęte zakresem Konkursu nie będą rozpatrywane. 
 

 11.3  Forma opracowania części graficznej.  
 
Część graficzną należy przygotować i dostarczyć naklejoną na lekkich, sztywnych 
podkładach w formacie 100x70 cm, w układzie umożliwiającym ich zestawienie 
po dwie, jedna nad drugą, w parzystej liczbie minimum 4, maksymalnie 
na 6 planszach. 
1) Orientacja plansz zależnie od przyjętego rozwiązania. 
2) Orientacja rzutów prostokątnych na rysunkach : orientacja północna. 
3) Opisy na planszach należy umieścić w języku polskim. 
4)   Dopuszcza się rozmieszczenie rysunków w stykach plansz przy zachowaniu ich 

czytelności. 
5) W prawym górnym rogu planszy należy zamieścić numer identyfikacyjny. 
6) Plansze należy ponumerować w kolejności prezentacji. 
7) Na wszystkich rysunkach należy umieścić niezbędne oznaczenia graficzne   

i opisy (np. funkcji) pozwalające na czytelny odbiór całości koncepcji. 
8) Technika opracowania: dowolna, umożliwiająca reprodukcję czarno-białą, 
 
 
 11.4  Zakres opracowania części graficznej. 

 
• Koncepcja zagospodarowania terenu obejmująca teren w granicach 

opracowania skala 1:1000 – plansza powiązań. 
• Koncepcja zagospodarowania ,, terenu" w granicach inwestycji , skala 

1:500 na tle nowego parku. 
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• Zagospodarowanie terenu w granicach inwestycji 1:250 
• Rzuty obiektów kubaturowych i fontanny 1:100. 
• Reprezentatywne: elewacje, przekroje podłużne i poprzeczne obiektów 

1:100. 
• Charakterystyczne detale architektoniczne oraz techniczno - materiałowe 

(1:5, 1:10, 1:20, 1:50), z podaniem podstawowych wymiarów w (cm). 
• Wizualizacje proponowanych rozwiązań (perspektywa, aksonometria, 

fotomontaż)- skala i technika dowolna. 
• Szkice ideowe i inne wyjaśnienia autorskie. 

 
 11.5  Forma opracowania części opisowej. 

 
Część opisową oznaczoną numerem identyfikacyjnym, należy przygotować w 
języku polskim w formacie A4 w ilości maksymalnie 8 zszytych stron. 
Część opisowa powinna zawierać: 
- zwięzłe uzasadnienie projektowanych rozwiązań ze szczególnym 
uwzględnieniem elementów trudnych do przedstawienia lub nie przedstawionych 
w części graficznej; opis technologiczny 
- podstawowe dane programowe oraz powierzchniowe zagospodarowania 
 
Rozwiązania konkursowe powinny zawierać kalkulację kosztów inwestycji w 
ramach części realizacyjnej konkursu, mieszczącą się w budżecie przyjętych 
przez Inwestora. Należy określić metodę obliczenia szacunkowych kosztów i 
przyjęte parametry będące podstawą obliczeń.  
Uczestnicy konkursu składaj ą prace konkursowe wraz z informacjami o 
planowanych ł ącznych kosztach wykonania prac realizowanych na 
podstawie pracy konkursowej oraz planowanych koszta ch opracowania 
dokumentacji projektowej.  
Należy przedstawić podział kosztów na poszczególne zadania i elementy 
składowe realizacji. 
Złożony przez Zamawiaj ącego maksymalny koszt brutto robót budowlanych 
wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej wy nosi 15 mln. zł.  
 
 

 11.6  Forma i zakres opracowania części elektronicznej 
 
 Część opisową i rysunkową należy przedstawić dodatkowo w formie zapisu 
elektonicznego na płycie DVD, która powinna być złożona z zamkniętej, odrębnej 
kopercie, oznaczonej tak jak praca konkursowa, sześciocyfrowa liczbą 
rozpoznawczą, w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika Konkursu 
przed rozstrzygnięciem Konkursu. 
Wersja elektroniczna opracowania powinna zawierać: 
1.) teksty w formacie DOC zgodne z programem Microsoft Word 2003, 
2.) plansze projektu w formacie PDF lub TIF, w rozdzielczości  150 DPI, 
3.) niezależnie od lit. b: wizualizacje w formacie bezstratnym (np. JPG, PNG, 
TIFF), w rozdzielczości umożliwiającej druk A3 przy rozdzielczości 300 DPI). 
 
Pliki na płycie, ani płyta, nie mogą zawierać żadnych danych, informacji, znaków, 
umożliwiających identyfikację autora pracy konkursowej. 
Część ta nie będzie podlegała ocenie, zostanie wykorzystana ewentualnie do 
celów wystawienniczych oraz promocji wyników konkursu. 
 

 11.7  Sposób oznaczenia i opakowania prac konkursowych 
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1) Na żadnej z plansz opracowania graficznego, czy też na stronie opisu pracy 
konkursowej, a także na opakowaniu pracy konkursowej oraz na kopertach ,,A", ,,B", 
,,C", nie należy umieszczać opisów lub znaków graficznych, umożliwiających 
identyfikację Uczestnika Konkursu przed rozstrzygnięciem Konkursu. 
 

2) Prace konkursowe zawierające oznaczenia, o których mowa wyżej, nie będą 
podlegać ocenie. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem Poczty Polskiej 
lub firmy kurierskiej, adresy zwrotne i nazwa nadawcy na kopercie nie mogą być 
adresem i nazwą Uczestnika Konkursu. 
 

3) Wszystkie elementy pracy konkursowej: opakowanie zewnętrzne, teczka, wszystkie 
plansze, część opisowa i elektoniczna oraz koperty ,,A", ,,B", ,,C", muszą być 
oznaczone sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą, dowolnie wybraną przez Uczestnika 
Konkursu. 
 

4) Oznakowanie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą - wydruk w kolorze czarnym, z 
zastosowaniem czcionki ,,Arial" i zachowaniem wysokości jednej cyfry 1 cm i długości 
całego oznakowania maksymalnie 6 cm - należy umieścić w prawym górnym rogu 
każdego dokumentu i opakowania, każdego elementu pracy konkursowej, w 
odległości 1cm od krawędzi górnej i bocznej. 
 

5) Do pracy konkursowej należy dołączyć: 
- kopertę z napisem ,,A - sześciocyfrowa liczba rozpoznawcza" (zamknięta w sposób 
uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością 
opakowania), zawierającą kartę identyfikacyjna wypełniona wg wzoru - Załącznik A.9 
(na karcie należy umieścić sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą, identyczną jak na 
opakowaniu zewnętrznym opakowanej pracy, wszystkich jej planszach oraz części 
opisowej i elektronicznej. 
- koperta z napisem ,,B" - sześciocyfrowa liczba rozpoznawcza ", zawierającą część 
elektroniczną pracy konkursowej (zamkniętą w sposób uniemożliwiający jej 
bezśladowe otwarcia i zapoznanie się z zawartością opakowania). 
 

6) Wszystkie wymienione w karcie identyfikacyjnej osoby muszą własnoręcznie  złożone 
podpis przy swoim nazwisku. Osoby, które nie będą podpisane na karcie 
identyfikacyjnej, nie będą traktowane jako członkowie zespołu autorskiego. 
 

7) Praca konkursowa powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej 
przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący na jej 
charakter i przeznaczenie. Opakowanie musi zostać opatrzone nastepującym 
napisem (wydruk w kolorze czarnym, zastosowanie czcionki ,,Arial", o wysokości 20 
p): 
 
 
 
 
KONKURS na opracowanie  koncepcji architektoniczno - urbanistycznej 
budowy kompleksu urz ądzeń lecznictwa uzdrowiskowego w Busku Zdroju.  
oraz oznakowane liczbą rozpoznawczą, jak opisano powyżej - w pkt 21.3. 
 

8) Do opakowania pracy konkursowej (na zewnątrz) należy przymocować kopertę 
napisem ,,C - sześciocyfrowa liczba rozpoznawcza ", w sposób uniemożliwiający jej 
przypadkowe odłączenie i otwarcie. Do koperty ,,C" należy włożyć odrębną, nie 
zaklejoną kopertę, ze znaczkiem pocztowym jak na list polecony i zaadresowaną 
zastępczym adresem zwrotnym, zawierającą pokwitowanie złożenie pracy 
konkursowej, wypełnione na formularzu w wg Załącznika A.10 
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 12  Miejsce i termin składania prac konkursowych  
 

 12.1  Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 30.06.2015 do godz. 
20:00 na adres Sądu Konkursowego SARP o Kielce, ul. Silniczna 15/4, 25-
515 Kielce 
 

 12.2  Pracę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed upływem wskazanego 
terminu zostanie doręczona Organizatorowi konkursu we wskazane miejsce. 
 

 12.3  Prace konkursowe będą przyjmowane w siedzibie Sądu Konkursowego. 
Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej na formularzu (Załącznik A.10) 
oznaczonym przez Uczestnika Konkursu sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą 
identyczną z liczbami na opakowaniu pracy, uzupełnia się datą i godziną 
przyjęcia pracy oraz pieczęcią Organizatora Konkursu i podpisem Sekretarza 
organizacyjnego konkursu. Pokwitanie złożenia pracy konkursowej (część dla 
Uczestnika Konkursu) zostanie odesłane Uczestnikowi w kopercie z 
zastępczym adresem zwrotnym ( załączona do pracy konkursowej w kopercie 
,,C"). Przyjmujący przesyłkę z pracą konkursową przedstawiciel SARP, 
sekretarz organizacyjny konkursu, kwituje jedynie odbiór przesyłki. 
 

 12.4  Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej jest jedynym dokumentem 
uprawniającym Uczestnika Konkursu do odbioru nagrody lub wyróżnienia, jak 
również odbioru prac nienagrodzonych i niewyróżnionych.  
 

 12.5  Praca konkursowa złożona przez Uczestnika może być wycofana wyłącznie 
przed upływem terminu do składania prac konkursowych. Wycofanie pracy 
może nastąpić po przedstawieniu oryginalnego pokwitowania odbioru pracy, 
wystawionego przez Organizatora Konkursu. 
 

 12.6  Wprowadzenie zmian i uzupełnień do pracy konkursowej możliwe jest 
wyłącznie przed upływem terminu do składania prac konkursowych. 
Wprowadzenie zmian lub uzupełnień pracy konkursowej, musi nastąpić z 
zachowaniem wymogów określonych dla pracy konkursowej, z 
zastrzeżeniem, ze opakowania  (koperty) będą zawierały dodatkowe 
oznaczenia:  
 
,, ZMIANA/UZUPEŁNIENIE PRACY KONKURSOWEJ w Konkursie  na 
opracowanie  koncepcji architektoniczno - urbanisty cznej budowy 
kompleksu urz ądzeń lecznictwa uzdrowiskowego w Busku Zdroju."  
 
Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną 
zwrócone po rozstrzygnięciu konkursu dokonanym przez Sąd Konkursowy. 
 

 12.7  Otwieranie prac konkursowych 
 

 
 

1)  Niezwłocznie po upływie terminu składania prac konkursowych Sekretarz 
organizacyjny konkursu, w obecności Sędziego Referenta i co najmniej jeszcze 
jednego Sędziego konkursowego, zawartość i stan opakowań oraz zgodność liczb 
rozpoznawczych. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół, który podpisują 
wszyscy obecni przy wykonywanych czynnościach. 
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2) Sędzia Referent, przy pomocy Sekretarza organizacyjnego konkursu, sporządza 
listę prac konkursowych i nadaje każdej z praz nowy numer szyfrowania zamiast 
liczby rozpoznawczej, którą Uczestnicy Konkursu oznaczyli swoje prace. Nowy 
numer szyfrowy będzie obowiązujący dla danej pracy przez cały czas trwania prac 
Sądu Konkursowego - aż do momentu rozstrzygnięcia. Z czynności tej zostanie 
sporządzony protokół, który wraz z zamkniętymi kopertami z napisem ,,KARTA  
IDENTYFIKACYJNA", zostanie zdeponowany do czasu publicznego ogłoszenia 
wyników konkursu w kancelarii prawnej, wybranej przez Organizatora konkursu. 

3) Liczby rozpoznawcze, umieszczone przez Uczestnika Konkursu na wszystkich 
elementach jego pracy konkursowej, zostaną w sposób trwały zaklejone przez 
Sekretarza organizacyjnego konkursu i w ich miejsce wprowadzone będą nowe 
numery szyfrowe nadane pracy. 
 
 

 13      Kryteria oceny prac konkursowych wraz z podanie m znaczenia tych 
kryteriów  
 

 
 13.1  Kryteria oceny prac konkursowych 
          Prace spełniające  warunki formalne zakwalifikowane do grupy ,,O" - o    
odpowiednie - zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy według następujących 
kryteriów: 

Lp. Kryteria  Waga kryteri 

1 propozycja współczesnych ( twórczych) rozwiązań formalnych 
dostosowanych do zabytkowego otoczenia urbanistycznego oraz 
krajobrazu otwartego 

40 % 

2 nowatorska, oryginalna propozycja programu użytkowego 
obiektów kubaturowych oparta na indywidualnym scenariuszu, 
funkcjonalność rozwiązań 

30% 

3 kryteria techniczno-ekonomiczne określające realność wykonania, 
jakość rozwiązań technicznych i materiałowych. walory 
ekonomiczne  
zachowanie proporcji między poniesionymi nakładami, a 
uzyskanym efektem  w zakresie formy, funkcji oraz parametrów 
technicznych i użytkowych. 

30% 
 
 
 
 
 

Powyższe kryteria rozpatrywane będą łącznie i całościowo, zadecydują o ocenie prac 
konkursowych. 
 

 13.2  Sąd konkursowy podejmuje decyzje e obecności co najmniej połowy jego 
członków. Decyzje Sądu podejmowane są większością głosów. W przypadku 
równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Sądu Konkursowego. 
 

 13.3  Ocena prac konkursowych będzie dokonywana w oparciu o część graficzną 
i część opisową pracy konkursowej. 
 

 13.4  Sąd konkursowy wyklucza z oceny prace, które nie spełniły warunków 
Konkursu ( kwalifikacja do grupy ,,O" - spełniającej warunki konkursu i grupy 
,,N" - nie spełniającej warunków konkursu. 
 

 13.5  Punkty będą obliczane według wzoru: 
 
 P=xP1+xP2+xP3 
        Gdzie : P oznacza sumaryczną ocenę pracy wyrażoną w punktach 
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        P1 oznacza średnią arytmetyczną ocen jurorów w kryterium 1) 
        P2 oznacza średnią arytmetyczną ocen jurorów w kryterium 2) 
        P2 oznacza średnią arytmetyczną ocen jurorów w kryterium 3) 
        Punktacja stosowana w poszczególnych kryteriach : 0 -10 punktów. 
 

 13.6  I Nagrodę otrzyma Uczestnik Konkursu, którego praca otrzyma największą ilość 
punktów. 
 

 13.7  Następne nagrody przyznawane będą w kolejności otrzymanych punktów. 
 

 13.8  W przypadku stwierdzenia, po identyfikacji prac konkursowych, że praca 
konkursowa została złożona przez Uczestnika nie zaproszonego do złożenia 
pracy konkursowej, taka praca zostanie odrzucona (w przypadku nagrodzenia 
takiej pracy, nagroda nie zostanie wypłacona). 
 

 13.9  Rozstrzygnięcie Konkursu musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. 
 

 13.10  Jeżeli żadna z prac konkursowych nie spełni warunków Konkursu, Konkurs 
pozostaje bez rozstrzygnięcia. 
 
 

 14  Skład Sądu Konkursowego  
 

 14.1  Dla oceny prac konkursowych, wyboru najlepszych z nich, powołany został 
Sąd Konkursowy, w następującym składzie: 
 

1)  Prof. dr hab. inż. arch. - Wacław Seruga 
SARP o/Kraków, WA Politechnika Krakowska, Politechnika Świętokrzyska 
Przewodniczący Sądu 

2) dr inż. arch. Jerzy Grochulski  
(SAPR o/Warszawa, WA Politechnika Warszawska, Prezes ZG SARP w latach 
2006-2012) 

3) mgr inż. arch. Włodzimierz Tracz 
(SARP o/ Kielce), sędzia referent 

4) mgr inż. arch. Włodzimierz Pedrycz 
(SARP o/Kielce) 

5) mgr Waldemar Sikora 
Burmistrz Miasta i Gminy Busko - Zdrój 

6) mgr inż. Tomasz Mierzwa 
V-ce Burmistrz Miasta i Gminy Busko - Zdrój 

7) mgr Wojciech Legawiec  
prezes Uzdrowiska Busko - Zdrój 
 

 14.2  Zastępcy sędziów: 
 

1) mgr inż. arch. Regina Kozakiewicz Opałka 
SARP o/Kielce 

2) mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak 
SARP o/Kielce 
 

 14.3  Osoby pełniące funkcję organizacyjne: 
 

1) arch. Regina Kozakiewicz Opałka 
Sekretarz Organizacyjny Konkursu 
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 14.4  Do zadań Sądu Konkursowego należy: 
 
- opiniowanie regulaminu konkursu i projektu ogłoszenia o konkursie; 
- dokonanie kwalifikacji uczestników do dalszego udziału w konkursie; 
- ocena prac konkursowych według wymagań i kryteriów określonych 
w warunkach konkursu; 
- wybór najlepszych prac konkursowych; 
- przyznanie nagród i wyróżnień 
- opracowanie informacji o pracach konkursowych; 
- opracowanie wniosków, zaleceń i wytycznych pokonkursowych; 
- przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu; 
- udział w dyskusji pokonkursowej. 
 

 14.5  Sąd Konkursowy w zakresie zadań, o których mowa powyżej - w p.14, jest 
niezależny. 
 

 14.6  Sąd Konkursowy dokona oceny prac konkursowych na posiedzeniach 
zamkniętych. 
 

 14.7  Sąd Konkursowy podejmuje decyzje e obecności co najmniej połowy jego 
członków. 
 

 14.8  Decyzje Sądu podejmowane są większością głosów. W przypadku równej 
ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Sądu Konkursowego. 
 

 14.9  Sekretarz Organizacyjny Konkursu uczestniczy w posiedzeniach Sądu 
Konkursowego, bez prawa głosu. 
 

 14.10  Sąd Konkursowy może zasięgnąć opinii eksperta spoza składu 
sędziowskiego. 
 
 
 

 15  Nagrody 
 

 15.1  Rodzaje i wysokości nagród 
 
Przewiduje się przyznanie następujących nagród: 
 
I Nagroda: 25.000,-zł  (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)+zaproszenie do 
negocjacji w   trybie zamówienia z wolnej r ęki do wykonania 
szczegółowego opracowania pracy konkursowej polegaj ącego na 
wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej i  przetargowej dla 
zadania inwestycyjnego obj ętego konkursem. 
 
II Nagroda: 15.000,-zł (piętnaście tysięcy złotych) 
Wyró żnienie: 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych) 
 
Podane powyżej kwoty nagród i wyróżnień pieniężnych są kwotami brutto. 
Podlegać one będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 15.2  Sąd Konkursowy zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród oraz 
ewentualnych wyróżnień pod warunkiem wyczerpania całej puli nagród. 
Dopuszcza się przy tym możliwość przyznania przez Sąd Konkursowy nagród 
i wyróżnień równorzędnych oraz dodatkowych wyróżnień honorowanych o 
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charakterze niepieniężnym.  
 
 
 

 16       Termin wypłacenia nagród i zaproszenia do nego cjacji w trybie 
zamówienia z wolnej r ęki.  
 
 

 16.1  Wypłacenie przyznanych przez Sąd Konkursowy nagród i wyróżnień 
pieniężnych zostanie dokonane przelewem na wskazane konto bankowe 
uczestników konkursu, którym przyznano takie nagrody lub wyróżnienia. 
Wypłata nagród pieniężnych nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu, w terminie nie 
krótszym niż 15 dni od daty ustalenia wyników konkursu i nie dłuższym niż 30 
dni od daty ostatecznego uprawomocnienia się wyników rozstrzygnięcia 
konkursu, tj. od dnia, w którym upływa termin przewidziany do wniesienia 
odwołania od czynności związanych z rozstrzygnięciem konkursu 
i zatwierdzeniem wyników konkursu przez Zamawiającego. 

 
 16.2  Wystosowanie zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, 

bez ogłoszenia, na wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej, 
obejmującego sporządzenie: 

 
- opracowania projektu koncepcyjnego pokonkursowego, uwzględniającego 
zalecenia Sądu Konkursowego i zatwierdzonego przez Zamawiającego, 
- projektu budowlanego; zakres projektu i uzgodnień niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia na budowę- w tym uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami 
opinii i uzgodnień. 
- projektów wykonawczych wszystkich branż, w formie odrębnych opracowań,  
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
- przedmiarów robót, 
- opracowanie kosztorysów inwestorskich, 
- opracowanie kosztorysów ofertowych na roboty budowlane oraz pełnienia 
nadzoru autorskiego, 
 
nastąpi w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż w ciągu 90 dni od 
daty ostatecznego uprawomocnienia się wyników rozstrzygnięcia konkursu. 
 
 
 

 17  Postanowienia dotycz ące przej ęcia autorskich praw maj ątkowych.  
 
 

 17.1  Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu nie może naruszać praw 
autorskich Uczestników konkursu. 

 
 17.2  Wyniki Konkursu są wiążące dla Zamawiającego. 

 
 17.3  Wszyscy Uczestnicy Konkursu zachowują prawa autorskie do prac 

konkursowych na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 
z późniejszymi zmianami). 

 
 17.4  Zamawiający i Organizator konkursu ma prawo prezentacji wszystkich lub 

wybranych prac konkursowych, na wszystkich polach, w tym podczas 
wystawy pokonkursowej, a także możliwość ich reprodukcji i publikacji 
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w wydawnictwie po pokonkursowych i innych wydawnictwach, prezentacji 
w środkach masowego przekazu i sieci komputerowych, za pomocą dowolnej 
techniki, bez wynagrodzenia dla ich autorów (zespołów autorskich), 
co Uczestnicy akceptują przystępując do konkursu  ( Załącznik A.6). Ustalenia 
te nie naruszają osobistego prawa autorskiego autorów prac. 

 
 17.5  Zamawiający staje się właścicielem prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz 

płyt CD praz nienagrodzonych. Prace nienagrodzone (za wyjątkiem płyt CD) 
mogą zostać odebrane przez Uczestników Konkursu lub osoby przez nich 
upoważnione, za zwrotem pokwitowania złożenia pracy, po zamknięciu 
wystawy pokonkursowej, nie później, niż w terminie jednego roku 
od ogłoszenia wyników Konkursu. 

 17.6  Z chwilą wypłacenia nagród: 
1) Następuje nieodpłatne przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych do zastosowania nagrodzonych i wyróżnionych prac 
konkursowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ustawie 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U 
z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.), a w szczególności: 
- utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką, głównie 
techniczną, magnetyczną, cyfrową lub techniką druku na dowolnym rodzaju 
materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości, 
wprowadzenie do pamięci komputera, 
- reklama prasowa 
- reklama zewnętrzna 
- rozpowszechnianie w sieci Internet, 
- rozpowszechnienie za pomocą materiałów reklamowych, co w 
szczególności obejmuje: ulotki, foldery, broszury, nalepki, stickersy, standy 
oraz wszystkie inne nośniki reklamowe. 

2) Przeniesienie praw autorskich powoduje przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarza pracy konkursowej. 

 
 17.7  Uczestnik Konkursu, laureat nagrody, który otrzymał zaproszenie do negocjacji 

w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej, 
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich 
opracowań projektowych będących przedmiotem umowy na opracowanie 
dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w pkt 5 Regulaminu Konkursu. 
Zamawiający nie może rozporządzać pracą konkursową laureata konkursu 
celem zlecenia innemu podmiotowi kontynuowania na jej podstawie prac 
projektowych. 

 17.8  Uczestnik Konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia 
do szczegółowego opracowania pracy konkursowej zobowiązany jest 
do przystąpienia do negocjacji w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, a także do podpisania umowy na warunkach określonych 
poniżej w pkt 18. Rozdziału VI oraz uzgodnionych w trakcie negocjacji. 

 17.9  Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania, w trakcie negocjacji, 
Uczestnika Konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia 
do szczegółowego opracowania pracy konkursowej, aby przy sporządzeniu 
projektu stanowiącego szczegółowe opracowanie pracy konkursowej 
uwzględnić: 

1) zalecenia Sądu konkursowego, jeśli zostaną wskazane w informacji 
o sporządzonych pracach, 

2) zalecenia Zamawiającego, 
3) przyjęcie rozwiązań projektowych, które będą gwarantowały, że wartość 

kosztorysowa inwestycji nie przekracza kwoty, zakładanej w projekcie 
konkursowym na jej realizację wraz z wyposażeniem i infrastrukturą dla 



Konkurs na budowę kompleksu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego w Busku Zdroju 

 23 

obiektów. 
 

 17.10  Zamawiający może nie zawrzeć umowy o prace projektowe z autorem 
(zespołem autorskim) zwycięskiej pracy konkursowej w przypadku wystąpienia 
istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem 
postępowania konkursowego zgodnie z art.93 ust. 1 Ustawy. Powyższe nie 
stanowi dla autora nagrodzonej pracy konkursowej podstawy do wysuwania 
jakichkolwiek roszczeń, w  tym z zakresu prawa autorskiego. 

 
 

 18      Postanowienia istotne dla zamawiaj ącego i zapisy przyszłej umowy o 
prace projektowe.  
 
 

 18.1  Zamawiający, zleci Uczestnikowi konkursu, którego praca uzyskała I nagrodę, 
opracowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zamówienie 
udzielane będzie na zasadzie zamówienia publicznego. Przy zamówieniu 
umowy o prace projektowe Zamawiający będzie wymagał przedłożenia przez 
Projektanta aktualnych dokumentów formalnych w oparciu o przepisy ustawy 
o zamówieniach publicznych, /z zastrzeżeniem pkt 2/ 

 18.2  Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nieprzyznania mu środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał przeznaczyć 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, może na podstawie art. 93 
ust 1a pkt 2 Pzp unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia.  

 18.3  Projekt budowlany wykonawczy i dokumentacja przetargowa opracowane będą 
wg koncepcji, która uzyskała I nagrodę, z uwzględnieniem : wniosków i zaleceń 
Sądu Konkursowego, zmian dokonanych w wyniku uzgodnień pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym oraz wymogów decyzji administracyjnych. 

 18.4  Wynagrodzenie ryczałtowe za projekt oraz harmonogram prac projektowych 
strony ustalą w drodze negocjacji. Z zastrzeżeniem, że cena całości 
opracowania dokumentacji będzie wynosić do 4% kosztów inwestycji . 

 18.5  Przedmiotem negocjacji będą również m. in.: 
-termin realizacji projektu budowlanego i wykonawczego, 
- zmiany w koncepcji, uwzględniające wnioski i zalecenia Sądu Konkursowego 
oraz Zamawiającego. 

 18.6  Projektant sprawować będzie nadzór autorski nad pracami budowlanymi 
wykonywanymi na podstawie zamówionego projektu. Szczegółowe zasady 
prowadzenia nadzoru autorskiego oraz wysokość wynagrodzenia, strony ustalą 
w  drodze negocjacji. 

 18.7  Harmonogram prac projektowych strony ustalą podczas negocjacji.  
 18.8  Projektant odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawa dzieła. Projekt 

budowlany zostanie poprzedzony koncepcję pokonkursową. 
 18.9  Projektant ubezpieczy działalność projektową objęta przedmiotem zamówienia 

od skutków wad projektu na kwotę 500 000 zł. 
 18.10  Negocjację będą prowadzone w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno użytkowym ( Dz. U. Nr 130, poz 1389). 
 
 

 19  Sposób podania do publicznej wiadomo ści rozstrzygni ęcia konkursu.  
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 19.1  Po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego wyników konkursu, 
Sad konkursowy publicznie ogłosi jego wyniki i dokona identyfikacji wszystkich 
prac nagrodzonych i wyróżnionych, przyporządkowując je poszczególnym 
Uczestnikom konkursu w oparciu o numer umieszczony na karcie 
identyfikacyjnej. 
 

 19.2  Sąd konkursowy dokona ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie 
z harmonogramem konkursu. O miejscu i godzinie ogłoszenia wyników 
uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty 
elektonicznej, na adres e-mail podany we wniosku. 

 19.3  Ogłoszenie o wynikach konkursu Zamawiający umieści w Biuletynie zamówień 
publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego i Organizatora 
konkursu, wraz z informacją o czasie trwania i miejscu wystawy prac 
konkursowych oraz terminie publicznej dyskusji pokonkursowej. 

 19.4  Na wystawie pokonkursowej, nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe, 
prezentowane będą z ujawnionym Autorem lub Zespołem autorskim. 
Pozostałe prace prezentowane będą z numerem rozpoznawczym 
(jak na karcie identyfikacyjnej). Ujawnienie autorów tych prac możliwe jest - 
wyłącznie na ich życzenie. 

 19.5  Prace konkursowe, którym przyznano nagrody i wyróżnienia, stają się 
własnością Zamawiającego na zasadach określonych w Regulaminie. 

 19.6  Prace konkursowe, którym nie przyznano nagrody, będą do odebrania, 
za zwrotem pokwitowania złożenia pracy nie wcześniej niż trzy miesiące 
po ogłoszeniu wyników konkursu. 

 19.7  Prace złożone przez uczestników konkursu w razie nieodebrania po upływie 
trzech miesięcy od w/w terminu zostaną zniszczone. 

 19.8  Zamawiający może unieważnić Konkurs, jeżeli nie został złożony żaden 
wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie lub żadna praca konkursowa. 
 
 

 20       Pouczenie o środach ochrony prawnej przysługuj ące uczestnikom 
konkursu.  
 
 

 20.1  Uczestnikom konkursu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
Ustawą - Prawo zamówień publicznych , Dział VI 0- z zastrzeżeniem, że środki 
ochrony prawnej nie przysługują wobec rozstrzygnięcia Sądu konkursowego 
w zakresie oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac 
konkursowych. 

 20.2  Tryb rozpatrywania odwołań oraz sposób wniesienia skargi do sądu Ustawa, 
Dział VI - środki ochrony prawnej. 

 20.3  Z treścią Ustawy można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu 
Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl 

 20.4  Ponadto we wszystkich sprawach spornych pomiędzy stronami zastosowanie 
maja przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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ZAŁĄCZNIK nr A.1 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

Działając w imieniu: 

Nazwa uczestnika*  ...................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………................................................................................................................................... 

TEL. ............................................................................................................................................... 

REGON/PESEL ............................................................................................................................... 

NIP ................................................................................................................................................ 

składam(-y) wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji 
urbanistyczno - architektonicznej „Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni 
parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju”. 
Oświadczam(-y), że do wniosku załączam(-y) następujące dokumenty i oświadczenia, 

wymienione w pkt 8.2./ 8.3.** Rozdz. III Regulaminu konkursu. 
Wykaz dokumentów**: 
1. Pełnomocnictwo (Załącznik nr A2 lub A3), 

2. Wykaz członków zespołu autorskiego (Załącznik nr A4), 

3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie zgodnie z art.22  Ustawy oraz o braku podstaw do wykluczenia z Konkursu 

na podstawie art.24 ust.1 Ustawy (Załącznik nr A.5) i informacji składanej na podstawie art. 26 ust. 2d Ustawy (Załącznik nr A.11) 

9. Oświadczenie dotyczące autorskich praw majątkowych (Załącznik nr A6), 

10. Oświadczenie o związaniu regulaminem konkursu (Załącznik nr A7), 

11. Oświadczenie o zastrzeżeniu jawności informacji (Załącznik nr A8). 

Nazwa i numer konta banku, na które zostanie wpłacona ewentualna nagroda: 

....................................................................................................................................................... 

Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: 

Nazwa ..............................................................................................…...........................………….…… 

Adres ..............................................................................................…...........................……………..… 

Tel. ..............................................................................................…...........................…………………… 

FAX ..............................................................................................…...........................…………………… 

E-mail: ............................................................................................................................................ 

 

 

 

 

.............................................................   ............................................................................... 
                    miejscowość, data           czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych 

                                                                                                                                   do działania w imieniu Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego 

                                                                                                                                                       udział w konkursie bądź podpis i pieczęć 

                                                                                                                                         w przypadku gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ ne) 

 

* Jeżeli Uczestnicy wspólnie biorą udział w konkursie należy podać powyższe dane w odniesieniu do każdego Uczestnika 

* * Niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK nr A.2 

OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA 
(UCZESTNIK KONKURSU SAMODZIELNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE) 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie na opracowanie koncepcji 
urbanistyczno - architektonicznej „Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni 
parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju”. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, jego siedziba / miejsce zamieszkania) 

 
ustanawia pełnomocnika 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa pełnomocnika, adres) 

 

do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wymienionego wyżej Uczestnika we wszystkich 

sprawach związanych z Konkursem na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej 

„Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia 
uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju”, w szczególności w zakresie przeniesienia 

praw autorskich i majątkowych wraz z prawami zależnymi do pracy konkursowej 

na Zamawiającego – Gminę Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój. 

 

 

 

 

 

.............................................................   ............................................................................... 
                       miejscowość, data          czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych 

                                                                                                                                   do działania w imieniu Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego 

                                                                                                                                                         udział w konkursie bądź podpis i pieczęć 

                                                                                                                                          w przypadku gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ ne) 
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ZAŁĄCZNIK nr A.3 

 
OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA 

(UCZESTNICY KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE) 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie na opracowanie koncepcji 
urbanistyczno - architektonicznej „Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni 
parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju”. 

1. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, jego siedziba / miejsce zamieszkania) 

2. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, jego siedziba / miejsce zamieszkania) 

3. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, jego siedziba / miejsce zamieszkania) 

 
Ustanawiają wspólnego pełnomocnika 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa pełnomocnika, adres) 

 

do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wymienionych wyżej Uczestników 

we wszystkich sprawach związanych z Konkursem na opracowanie koncepcji urbanistyczno - 

architektonicznej „Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, 
pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju”, w szczególności w zakresie 

przeniesienia praw autorskich i majątkowych wraz z prawami zależnymi do pracy konkursowej 

na Zamawiającego – Gminę Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój. 

 

                                                                                               1.    ............................................................................... 

 

                                                                                               2.   ............................................................................... 

 

                                                                                              3.    ............................................................................... 

.............................................................  
                      miejscowość, data                                                                                                               czytelny podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                                                    do działania w imieniu Uczestników konkursu biorących  

                                                                                                                                                                   udział w konkursie bądź podpis i pieczęć  

                                                                                                                                                  w przypadku gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ ne) 
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ZAŁĄCZNIK nr A.4 

 
LISTA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO 

(WRAZ Z KOPIAMI WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ) 

 

 

Niniejszym oświadczam, że w skład zespołu projektowego, który wykona pracę konkursową, 

wejdą niżej wymienione osoby , które posiadają wymagane uprawnienia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa: 

 
L.p. imię i nazwisko/ stopień 

(tytuł) naukowy i zawodowy 
funkcja w zespole; specjalność 

budowlana z numerem uprawnień
własnoręczny podpis 

   

   

   

   

itd.    

 

 

 

 

 

.............................................................   ............................................................................... 
miejscowość, data                                    czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych 

                                                                                                                                          do działania w imieniu Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego 

           udział w konkursie bądź podpis i pieczęć 

w przypadku gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ ne) 

 

 
UWAGA: 
W przypadku zmiany składu zespołu projektowego w trakcie opracowania pracy konkursowej- zmiana może zostać dokonana 

wyłącznie przed upływem terminu składania prac konkursowych i nie może dotyczyć projektanta wiodącego (osoby posiadającej  

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń). 
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ZAŁĄCZNIK nr A.5 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKOW UDZIAŁU W KONKURSIE, 
O KTÓRYCH MOWA W ART.22 UST. 1 USTAWY  

PRAWO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Działając w imieniu: 

 

........................................................................................................................................................ 

 

......................................................................................................................................................... 
(nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania albo nazwy Uczestników 

występujących wspólnie i ich siedziby lub miejsce zamieszkania) 

 

Uczestnika Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej „Budowa 
kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, 
oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju”, niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie 

Uczestnik konkursu: 

 

- spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy; 

 

 

 

 

 

.............................................................   ............................................................................... 
                  miejscowość, data                  czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych 

                                                                                                                                         do działania w imieniu Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego 

              udział w konkursie bądź podpis i pieczęć 

w przypadku gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ ne) 
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ZAŁĄCZNIK nr A.6 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH 
1. Działając w imieniu reprezentowanego przeze mnie Uczestnika konkursu, niniejszym zobowiązuję się, 

że przy tworzeniu koncepcji będącej przedmiotem niniejszego konkursu nie naruszy on praw 

autorskich osób trzecich ani innych praw własności intelektualnej, przysługujących osobom trzecim 

oraz że będą mu przysługiwały wszystkie prawa do koncepcji architektonicznej zgłoszonej w niniejszym 

konkursie. 

2. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Uczestnik konkursu wyraża zgodę na prezentowanie, 

na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), zgłoszonej 

przez niego pracy projektowej podczas wystawy konkursowej, a także możliwość jej reprodukcji i 

publikacji w wydawnictwie pokonkursowym i innych wydawnictwach, prezentacji w środkach 

masowego przekazu i sieciach komputerowych, za pomocą dowolnej techniki, bez wynagrodzenia dla 

ich autorów. 

3. Ponadto oświadczam, że w przypadku gdyby zgłoszona przez reprezentowanego przeze mnie 

Uczestnika konkursu praca została nagrodzona: 

a) nastąpi przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do zastosowania, na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych wyżej w pkt 2, a w szczególności: 

• utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek znaną techniką, głównie techniczną, magnetyczną, 

cyfrową lub techniką druku na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie 

w dowolnej wielkości, 

• wprowadzenia do pamięci komputera, 

• reklama prasowa, 

• reklama zewnętrzna (także jako outdoor), 

• rozpowszechnianie w sieci internet, 

• rozpowszechnianie za pomocą materiałów reklamowych, co w szczególności obejmuje: ulotki, 

foldery, broszury, nalepki, stickersy, standy oraz wszystkie inne nośniki reklamowe, 

b) przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi nieodpłatnie, 

c) Zamawiający ma prawo korzystać z pracy konkursowej, w każdy sposób służący szeroko pojętej 

promocji przedsięwzięcia. 

4. Oświadczam również, że w przypadku gdyby zgłoszona przez reprezentowanego przeze mnie 

Uczestnika konkursu praca została nagrodzona w postaci zaproszenia do szczegółowego opracowania 

pracy konkursowej, przeniesione zostaną na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe na 

następujących polach eksploatacji: 

a) prawa do opracowania utworu, w szczególności jego przeróbki lub adaptacji (każde takie 

opracowanie zostanie powierzone autorowi utworu, o ile będzie wykonane zgodnie ze 

wskazówkami Zamawiającego), 

b) prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzeniu utworów zależnych, w szczególności 

projektów architektonicznych, budowlanych i wykonawczych, jednakże powierzenie opracowania 

pracy konkursowej stanowiące nagrodę w konkursie innej osobie niż autor nagrodzonej pracy może 

mieć miejsce jedynie w sytuacji nie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn 

wymienionych w punkcie 17.10 Regulaminu Konkursu. 

b) prawa do wykonania robot budowlanych wg projektów sporządzonych na podstawie utworu, 

na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). 
 

.............................................................   ............................................................................... 
miejscowość, data         czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych 

do działania w imieniu Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego 

udział w konkursie bądź podpis i pieczęć 

w przypadku gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ ne) 
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ZAŁĄCZNIK nr A.7 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU  

O ZWIĄZANIU REGULAMINEM KONKURSU  
ORAZ AKCEPTACJI JEGO WARUNKÓW 

 

Działając w imieniu: 

 

........................................................................................................................................................ 

 

......................................................................................................................................................... 
(nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania albo nazwy Uczestników 

występujących wspólnie i ich siedziby lub miejsce zamieszkania) 

 

Uczestnika Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej „Budowa 
kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, 
oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju”, niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z 

Regulaminem Konkursu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, a ponadto zdobyłem informacje 

konieczne do przygotowania pracy konkursowej. 

W związku z powyższym oświadczam w imieniu reprezentowanego przeze mnie Uczestnika 

konkursu, że jestem związany Regulaminem konkursu i akceptuję bez zastrzeżeń jego warunki. 

 

 

 

 

 

.............................................................   ............................................................................... 
                       miejscowość, data              czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych 

                                                                                                                                     do działania w imieniu Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego 

                                                                                                                                                              udział w konkursie bądź podpis i pieczęć 

                                                                                                                                                w przypadku gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ ne) 
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ZAŁĄCZNIK nr A.8 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU  
O ZASTRZEŻENIU JAWNOŚCI INFORMACJI 

 

Działając w imieniu: 

 

........................................................................................................................................................ 

 

......................................................................................................................................................... 
(nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania albo nazwy Uczestników 

występujących wspólnie i ich siedziby lub miejsce zamieszkania) 

 

Uczestnika Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej „Budowa 
kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, 
oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju”, niniejszym : 

 

Oświadczam, że nie zastrzegam jawności wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.* 

 

Oświadczam, że zastrzegam jawność wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w zakresie 

informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), tj.: w zakresie informacji 

i dokumentów dotyczących:* 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

.............................................................   ............................................................................... 
miejscowość, data      czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych 

do działania w imieniu Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego 

udział w konkursie bądź podpis i pieczęć 

w przypadku gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ ne) 

* Niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK nr A.9 
 

KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU 
 
Działając w imieniu: 

Nazwa uczestnika*  ................................................................................................................ 

Adres: ………................................................................................................................................... 

TEL. ............................................................................................................................................... 

REGON/PESEL ............................................................................................................................... 

NIP ................................................................................................................................................ 

NR FAX (do Ew. korespondencji) ………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

* - Jeżeli Uczestnicy wspólnie biorą udział w konkursie należy podać powyższe dane w odniesieniu do każdego Uczestnika 

Oświadczam(-y), że praca konkursowa została oznaczona następującą liczbą rozpoznawczą: 

 
      

 

LISTA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO: 
 

L.p. imię i nazwisko/ stopień 
(tytuł) naukowy i zawodowy 

funkcja w zespole; specjalność 
budowlana z numerem uprawnień

własnoręczny podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

itd.    

 

Potwierdzam prawidłowość rozwiązań konstrukcyjnych (wielkość przyjętych przekrojów 

elementów konstrukcyjnych) i realności wykonania – co do zasady - przedstawianego w pracy 

konkursowej ustroju. 

 
 

.............................................................   ............................................................................... 
miejscowość, data      czytelny podpis osoby z uprawnieniami konstrukcyjnymi, wchodzącej 

w skład zespołu projektowego biorącego udział w konkursie bądź  

podpis i pieczęć w przypadku gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ ne) 
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ZAŁĄCZNIK nr A.10 

 
POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ 

(DLA PRZEPROWADZAJĄCEGO KONKURS) 

 

 

Praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym: 

 
      

 

 

Została przyjęta w dniu ………………………………………………., o godz. …………………………… . 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………   ………………………………………………………….. 
podpis Sekretarza Organizacyjnego Konkursu   pieczęć Organizatora Konkursu 

 

 

 

 

 

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ 
(DLA UCZESTNIKA KONKURSU) 

 

 

Praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym: 

 
      

 

 

Została przyjęta w dniu ………………………………………………., o godz. …………………………… . 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………   ………………………………………………………….. 
podpis Sekretarza Organizacyjnego Konkursu   pieczęć Organizatora Konkursu 
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ZAŁĄCZNIK nr A.11 

INFORMACJA 
składana na podstawie art. 26 ust. 2d 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

 
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie informujemy, że w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. 

zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późn. zm.):  

 

- nie należymy do grupy kapitałowej
1
 /* 

 

- należymy do grupy kapitałowej, poniżej zamieszczamy listę przedsiębiorców należących   

   do tej samej grupy kapitałowej /*: 

 

 

Lp. Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

.............................................................   ............................................................................... 
                         miejscowość, data                 czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych 

                                                                                                                                          do działania w imieniu Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego 

                                                                                                                                                                  udział w konkursie bądź podpis i pieczęć 

                                                                                                                                                 w przypadku gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ ne) 

 

* / niepotrzebne skreślić    

 
2
 Niniejszą informację składaną na podstawie art. 26 ust. 2d Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

                                                 
1  Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) jest mowa 
o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez 
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
 
2
 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 
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ZAŁĄCZNIK nr A.12 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKOW UDZIAŁU W KONKURSIE, 
O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST. 1 USTAWY  

PRAWO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

 

Działając w imieniu: 

 

........................................................................................................................................................ 

 

......................................................................................................................................................... 
(nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania albo nazwy Uczestników 

występujących wspólnie i ich siedziby lub miejsce zamieszkania) 

 

Uczestnika Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej „Budowa 
kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, 
oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju”, niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie 

Uczestnik konkursu: 

 

- brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 
 

 

 

 

 

.............................................................   ............................................................................... 
miejscowość, data      czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych 

do działania w imieniu Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego 

udział w konkursie bądź podpis i pieczęć 

w przypadku gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ ne) 
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CZĘŚĆ II. – Wytyczne programowo - przestrzenne 
 
 

 1  Cel konkursu i oczekiwania zamawiaj ącego  
 

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych rozwiązań architektonicznych 
dla sformułowanych hasłowo inwestycji, dopełniających centralną część uzdrowiska – 
nowego parku zdrojowego, zwanego „Parkiem za Maskalisem”. 
 
Inwestycje te to: 
 
1) Pijalnia uzdrowiskowa  wód mineralnych wzbogacona o program oranżerii 

przenikającej się z zewnętrzną kompozycją zieleni oraz o zaproponowany autorsko 
program uzupełniający stały (wydzielony) lub aranżowany w ramach otwartej 
przestrzeni oranżerii i pijalni, np. na potrzeby festiwali, warsztatów artystycznych, 
spektakli teatralnych, biblioteki, galerii sztuki, malej gastronomii. Należy założyć 
wykorzystanie wód leczniczych ze wspólnego nowego odwiertu przy tężni. 

 
2) Tężnia solankowa  wraz z odwiertem wód leczniczych. 
 
3) Przebudowa istniej ącej fontanny , polegająca na rozbiórce istniejącego obiektu 

i budowie nowego, oryginalnego urządzenia dynamicznych spektakli wodnych – jako 
atrakcji turystycznej. 

Zamawiający oczekuje powstania obiektów uzdrowiskowych, służących 
wzbogaceniu oferty dla kuracjuszy i mieszkańców miasta, ale również celom turystyki 
pobytowej i okazjonalnej. 

 
Teren inwestycji stanowi część urządzonego w ostatnich latach  nowego parku 

zdrojowego, poza strefą ochrony konserwatorskiej, w obrębie ulic Ludwika 
Waryńskiego, Lipowej i Stanisława Rokosza. 

Zadaniem uczestników konkursu jest wybór najkorzystniejszego w aspekcie 
kompozycyjnym miejsca usytuowania projektowanych obiektów kubaturowych oraz 
urządzenia fontanny, przy założeniu, że obiekty nie wymagają własnej funkcji 
parkingowej, a jedynie dojazdu technologicznego po istniejących alejkach parku. 

Zadaniem uczestników jest znalezienie nowoczesnej, indywidualnej formy 
obiektów, stanowiących w przyszłości architektoniczny symbol nowoczesności 
uzdrowiska.  

Ze względu na podstawowe przeznaczenie w planie miejscowym terenu A.ZP.1 
na funkcję parku zdrojowego – wnętrza obiektów kubaturowych powinny przenikać 
się z otoczeniem. Stąd pomysł na oranżerię w pijalni wód oraz sugestie użycia 
materiału roślinnego jako tworzywa architektonicznego obiektów.  

Zamawiający dopuszcza w granicach terenu objętego zagospodarowaniem 
przyobiektowym – ingerencję w istniejącą kompozycję ciągów pieszych, przesadzenie 
istniejących nasadzeń oraz wzbogacenie (intensyfikację) kompozycji zieleni 
w granicach inwestycji w przeciwieństwie do rozległych otwartych terenów „Parku 
za Maskalisem”. 

 
 

 2  Dane programowe – zało żenia funkcjonalno – u żytkowe 
 

Budowę szczegółowego programu inwestycji Zamawiający pozostawia inwencji 
i doświadczeniu uczestników konkursu. 

Obiekty kubaturowe pijalni uzdrowiskowej oraz tężni stanowią w myśl Ustawy z dnia 
28 lipca 2008 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 



Konkurs na budowę kompleksu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego w Busku Zdroju 

 39 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 651 
z późniejszymi zmianami) – urządzenie lecznictwa uzdrowiskowego. 

Podstawowe wymagania dla tych obiektów reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać 
zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 452). 

 
Łączny koszt inwestycji pod nazwą „Budowa kompleksu urządzeń lecznictwa 

uzdrowiskowego w zieleni parkowej – tężnia, pijalnia uzdrowiskowa wód, oranżeria, 
fontanna – w ramach zadania „Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej” wynosi brutto 
15 000 000 zł (koszt inwestycji nie obejmuje rozbudowy sieci infrastruktury technicznej). 

 
Orientacyjna powierzchnia całkowita pijalni ok. 1200 m2. 
 
Opracowanie interesującego ramowego programu działań przyjętego do koncepcji 

obiektu pijalni – oranżerii jest jednym z podstawowych warunków i kryteriów oceny 
projektu. 

W strukturę obiektu należy wpisać między innymi odrębne funkcje sanitarne 
dla korzystających z tężni oraz odwiedzających park. 

Wielkość tężni powinna pozwalać na jednorazowe korzystanie z niej minimum 
100 osób.  

Na potrzeby projektu należy założyć pełne uzbrojenie w media z sieci miejskich, 
ogrzewanie i woda z indywidualnego źródła ciepła na gaz ziemny. 

 
 

 3  Dane formalne – wyci ąg istotnych dla projektu ustale ń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla południowej cz ęści obszaru miast 
Busko-Zdrój. 
 
 3.1  Ustalenia miejscowego planu zagospodarowaniem przestrzennego wyciąg 

wraz z komentarzem na potrzeby konkursu dla południowej części obszaru 
miasta Busko- Zdrój , uchwalonego ustawą Nr. XX/240/08 Rady Miejskiej w 
Busku Zdroju z dnia 30 października 2008 r. 
 

 3.1.1  Obszar objęty inwestycją położony jest na terenie oznaczonym na rysunku 
m.p.z.p. symbolami ,,A.ZP.1"- Lit ,,A" - oznacza strefę ,,A" ochrony 
uzdrowiskowej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.( Dz. U.z 2012 r. poz. 651 
póżn. zm.)  
Oznaczenie literowocyfrowe ZP.1 oznacza teren o następującym 
przeznaczeniu podstawowym: Tereny zielone,  
,, pojęcie zgodne z przyjętym dla terenów zieleni w ustawie o 
lecznictwie uzdrowiskowym i .../, - należy przez to rozumień tereny 
porośnięte różnymi gatunkami roślin, drzew i krzewów oraz trawiaste 
z elementami utwardzonych ścieżek spacerowych i placów, wraz z 
toaletami i elementami oświetlenia terenu w zakresie sprecyzowanym 
w projekcie zagospodarowania / działki/ terenu, stanowiącego 
integralną część zatwierdzonego projektu budowlanego, jak też 
tereny o charakterze parkowo-leśnym - tworzące wyodrębnioną linią 
rozgraniczającą funkcjonalną przestrzeń, bądź towarzyszące 
zabudowie o udziale procentowym w powierzchni działki, 
wynoszącym min. 75% dla działki położonej w strefie ,,A" ochrony 
uzdrowiska, dla której to stanowi także teren powierzchni biologicznie 
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czynnej stosownie do ustaleń przepisu §3 pkt 22 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - 
Dz.U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.) 
 
Do powierzchni terenów zielonych wliczane są także tereny 
biologicznie czynne na tarasach i dachach oraz tereny urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych towarzyszące zabudowie, jeżeli min 50 % ich 
powierzchni w całej powierzchni terenu zielonego wymaganego dla 
działki stosownie do rodzaju strefy ochrony uzdrowiska, w jakiej jest 
położona, obejmuje grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową: 
 
Uwaga: Obliczany wska źnik powierzchni zabudowy do 
powierzchni terenu A.ZP.1. wynosi obecnie 16,5%. Ł ączna 
powierzchnia terenu A.ZP.1. wynosi 26 ha (p.a)  
 
W skład terenu A.ZP.1, wchodzi: 
 
-,,Park Zdrojowy" wpisany do rejestru dóbr kultury pod nr 2 oraz 
znajdujący się w strefie konserwatorskiej, obejmującej układ 
urbanistyczny wpisany do rejestru dóbr kultury pod nr 868, 
- Teren stanowiący poszerzenie ,, Parku Zdrojowego" i znajdujący się 
z nim we wzajemnych relacjach funkcjonalno-przestrzennych - zwany 
,,Parkiem za Maskalisem"  
 
Uwaga: Teren ,,Parku za Maskalisem" nie jest objęty ochroną  
(p.a) 
 
- Tereny mają charakter rekreacji biernej o sposobie zabudowy i 
zagospodarowania sprecyzowanym w projekcie budowlanym. 
Przewidziane są do utrzymania zakazu likwidacji i wprowadzenia 
zmian w historycznym układzie XIX - wiecznego założenia 
ogrodowego. Wszelkie zmiany istniejącego sposobu zabudowy i 
zagospodarowania wyłącznie w zakresie sprecyzowanym w drodze 
stosownych decyzji  administracyjnych z uwzględnieniem 
uwarunkowań konserwatorskich w obszarze strefy ochrony 
konserwatorskiej przez autora oraz ustaleń miejscowego planu. 
Obiekty istniejące nie wyodrębnione w rysunku planu do utrzymania*), 
bądź zmian sposobu ich użytkowania wyłącznie na cele, mające 
związek funkcjonalny z podstawowym przeznaczeniem. 

 
 
,,Na obszarze obj ętym planem miejscowym sposób usytuowania 
obiektów budowlanych zabudowy i zagospodarowania te renu 
wydzielonego w rysunku plany lini ą rozgraniczaj ącą stosownie 

                                                 
*)  utrzymanie - należy przez to rozumieć zachowanie dotychczasowego sposobu 

użytkowania terenu, a także funkcji obiektu z prawem do uzupełnienia nowymi 
obiektami, konserwacji, remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących 
obiektów w rozumieniu przepisów szczególnych, jeżeli ustalenia szczegółowe 
miejscowego planu nie stanowią inaczej;’ 
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do okre ślonego przeznaczenia oraz uwarunkowa ń realizacyjnych 
okre ślonych w ustaleniach planu miejscowego, pozostawia się 
do uściślenia w post ępowaniu administracyjnym w sprawie 
wydania pozwolenia na budow ę, z zachowaniem wymogów 
wynikaj ących z przepisów Rozporz ądzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada ć budynki i ich 
usytuowanie oraz innych przepisów prawa i Norm Pols kich, w 
oparciu o skonkretyzowany wniosek inwestorski." 

 
 
(w tym ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych t.j. Dz. U. z 2012poz 651 z póżn. zm.) oraz rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, 
jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 452) 
 
 
utrzymanie - należy przez to rozumieć zachowanie dotychczasowego 
sposobu użytkowania terenu, a także funkcji obiektu z prawem do 
uzupełnienia nowymi obiektami, konserwacji, remontu, przebudowy, 
rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów w rozumieniu 
przepisów szczególnych, jeżeli ustalenia szczegółowe miejscowego 
planu nie stanowią inaczej;’ 
 
 

 3.1.2    Zasady Ochrony Środowiska przyrodniczego i krajobrazu 
kulturowego (istotne dla projektowanej inwestycji). 
 
     Teren inwestycji położony jest w obrębie Szanieckiego Obszaru 
Chronionego krajobrazu utworzony Rozporządzeniem Nr 335/2001  
Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 17.10.2001 r. utrzymany Uchwałą 
Nr XLIX/883/14 Sejmie Województwa Świętokrzyskiego z dn. 13 
listopada 2014 r. ( Dz. U. Woj. Św. poz. 3157 z dn. 25.11.2014 r.). 
 
    Zakazy i nakazy określone w Uchwale nie obowiązują wprost na 
terenie objętym planem miejscowym. 
M.P.Z.P. wprowadza następujące ograniczenia istotne dla 
planowanych inwestycji. 
 
- zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę 
terenu,  
- nakaz ochrony dużych kompleksów leśnych dla zachowania 
różnorodności biologicznej lasu, 
      Szczególnej ochrony ekosystemów i wyjątkowo cennych 
krajobrazów. 
 

 3.1.3  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 
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Strefa ochrony konserwatorskiej wyznaczono w planie miejscowym 
obejmuje : 
,,układ urbanistyczny miasta lokacyjnego wraz w późniejszymi 
przekształceniami, między innymi rozplanowanie uzdrowiska oraz ul. 1-
go Maja, pochodzące z XIX i 1 ćw. XX w. wpisany do rejestru zabytków 
województwa kieleckiego pod numerem 868 na mocy decyzji Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach Wydziału Kultury i Sztuki - Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z dnia 8 sierpnia 1975 r. znak: L.dz. Kl. lib-
680/868/75 
W granicach wyznaczonej strefy ochrony konserwatorskiej o zasięgu 
określonym w rysunku planu obowiązują następujące ustalenia: 
-utrzymanie zasadniczych elementów rozplanowania poprzez 
rewaloryzację obiektów i obszarów o wartościach zabytkowych; 
-uzupełnienia zabudowy należy dokonać w sposób harmonijny 
nawiązujący do cech istniejącej zabudowy o wartościach zabytkowych w 
zakresie skali i gabarytów budynku, utrwalający i podkreślający 
rozplanowanie, istniejące linie zabudowy, podziały parcelacyjne, poziom 
okien i gzymsów, geometrii i spadków dachów, zwieńczeń stropów, 
naroży oraz styl elewacji budynków sąsiadujących. Zabudowa winna 
zachować wystrój architektoniczno - rzeźbiarski, łącznie z dawną 
ciesiołką i stolarką, werandami, tarasami - balkonami i balustradami, 
dekoracją sztukatorską i malarską; 
-należy stosować kolorystykę elewacji budynków w kolorach 
pastelowych. Kolorystykę dachów w odcieniach barw: brązu, czerwieni i 
zieleni. Nie dopuszcza się kolorystyki elewacji budynków oraz pokryć 
dachowych w kolorach agresywnych krajobrazowi; 
-należy stosować tradycyjne podziały okien budynków oraz w miarę 
możliwości tradycyjne materiały elewacyjne i pokrycia dachów; 
-nowo powstająca zabudowa powinna być dostosowana do historycznej 
kompozycji urbanistycznej w zakresie skali i gabarytów 
budynku;weryfikacja obiektów wpisanych aktualnie do ewidencji 
zabytków, we właściwym programie opieki nad zabytkami 
sporządzonym w trybie przewidzianym w przepisach szczegółowych". 
 
Przyjęto założenia, że projektowane obiekty będą lokalizowane poza 
granicą strefy ochrony konserwatorskiej. 
 

 3.1.4    Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linii zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy. 
 

 1  Na obszarze objętym planem miejscowym ustala się: 
 

 1.1  udział procentowy terenów zielonych w powierzchni działki, wynoszący: 
Ustala się następujące cechy zabudowy w zakresie gabarytów i formy 

architektonicznej: 
• „”wysokość zabudowy jednorodzinnej i pensjonatowej do 4 kondygnacji, 

przy czym ostatnia kondygnacja w poddaszu; 
• wysokość zabudowy uzdrowiskowej do 5 kondygnacji; 
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• wysokość zabudowy usługowej do 4 kondygnacji, przy czym ostatnia 
kondygnacja w poddaszu; 

• poziom podłogi parteru na więcej niż 1,0 m. od naturalnego poziomu 
terenu. Przekroczenia w/w wysokości może wynikać ze zróżnicowanego, 
naturalnego ukształtowania terenu, bądź w przypadku sytuowania 
pomieszczenia garażowego w piwnicy budynku, wymagającego wjazdu 
poniżej poziomu terenu; 

• dachy dwu i wielospadowe o nachyleniu połaci do 45 º. 
Wymienione cechy nie dotyczą obiektów chronionych, 
wyszczególnionych w planie i w strefie ochrony konserwatorskiej. 
 
Dopuszcza si ę inne formy zwie ńczenia budynków , jeżeli uzasadnia to 
funkcja obiektu o zidentyfikowanych cechach zabudowy, bądź 
konieczność uwzględnienia uwarunkowań konserwatorskich jak też w 
przypadkach przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu, w celu 
harmonijnego i zgodnego z przepisami szczególnymi nawiązania 
projektowanego zakresu inwestycyjnego do istniejących cech zabudowy; 
” 

 
 
Dla inwestycji kubaturowych na terenie A.ZP. 1 ,nal eży przyj ąć 
minimaln ą odległo ść od linii rozgraniczaj ącej terenu dróg 
publicznych - na  minimum 10 m. 
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CZĘŚĆ III. – Załączniki graficzne i tekstowe dostarczane uczestnikom  
 
 
Wykaz doł ączonych materiałów graficznych i opracowa ń: 
 
1.G. – Mapa orientacyjna, 
2.G. – Plansza uwarunkowań – skala 1:2000, 
3.G. – Mapa sytuacyjno – wysokościowa z zaznaczonym terenem opracowania,    

skala 1:1000, 
4.G. – Ortofotomapa, 
5.G. – Ortofotomapa – powiększenie terenu opracowania, 
6.G. – Pliki fotografii z mapą pozycji wykonania zdjęć, 
7.G. – Wyciąg z rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

skala 1:2000, 
8.G. – Projekt istniejącej fontanny, 
9.G. - Kopia mapy zasadniczej wygenerowana z zasobów Starostwa Powiatowego w Busku-

Zdroju. 
 
 
1.T. – Tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części 
obszaru miasta Busko-Zdrój, Uchwała Nr ZZ/240/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 
30 października 2008 r. 
 
 

 
 
 
 


