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1. INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA I WSPÓŁORGANIZATORA KONKURSU 
 

1.1.1. Zamawiającym konkurs jest: 

Miasto Bielsko-Biała, Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Plac Ratuszowy 1 
43-300 Bielsko-Biała 

1.1.2. Pełnomocnik Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Bielsko-Biała 
ul Głęboka 16/6 
43-300 Bielsko-Biała 
e-mail: bielsko.biala@sarp.com.pl 

1.1.3. Osobą uprawnioną do kontaktów z uczestnikami konkursu jest: 

 1.1.3.1. Sekretarz organizacyjny konkursu: 

  Janusz KOBIELA – SARP Bielsko-Biała 
  e-mail: janusz.kobiela@sarp.com.pl 

1.1.4. Czynności zastrzeżone dla kierownika Zamawiającego wykonuje: 
 Trzeci Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
 

1.2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z UCZESTNIKAMI KONKURSU, SPOSÓB UDZIELANIA 
WYJAŚNIEŃ DO REGULAMINU 
 

1.2.1. Korespondencję związaną z konkursem należy kierować na adres: 

Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Bielsko-Biała 
ul. Głęboka 16/6 
43-300 Bielsko-Biała 
e-mail: konkurs-fabryczny2018@sarp.com.pl 

Na kopercie (w przypadku korespondencji przesyłanej pocztą) oraz w tytule 
wiadomości e-mail należy zamieścić oznaczenie: 

KONKURS – „PLAC FABRYCZNY” 

1.2.2. Korespondencję można kierować: 

- pocztą, 
- pocztą elektroniczną 
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na adresy wymienione w pkt. 1.2.1. 

1.2.3. W celu zapewnienia sprawnej obsługi wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału 
w Konkursie, zachęca się do przesyłania korespondencji pocztą elektroniczną z 
wyłączeniem wskazanych w regulaminie dokumentów wymaganych do przedkładania 
wyłącznie w formie pisemnej. 

1.2.4. Informacje dotyczące konkursu, w tym: 

- regulamin razem z załącznikami 

- ewentualne zmiany regulaminu i zmiany dotyczące załączników 

- zmiany terminów konkursu 

- zapytania uczestników dotyczące regulaminu oraz odpowiedzi na zadawane pytania 

- dodatkowe informacje 

będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz Pełnomocnika 
Zamawiającego: 

www.bip.um.bielsko.pl 

www.sarp.com.pl  

 

1.2.5. Pełnomocnik Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka konieczność, będzie przekazywał 
wyjaśnienia oraz informacje pisemnie lub pocztą elektroniczną. 

1.2.6. Uczestnicy konkursu mogą zwracać się pisemnie lub pocztą elektroniczną do 
Pełnomocnika Zamawiającego  o wyjaśnienie postanowień regulaminu na adresy 
wymienione w pkt. 1.2.1. 

1.2.7. Odpowiedzi zostaną udzielone w terminie określonym w harmonogramie – pkt. 1.9. 
niniejszego regulaminu, pod warunkiem, że wpłyną do Pełnomocnika Zamawiającego 
w odpowiednim terminie. W przypadku, gdy zapytanie wpłynie po terminie 
określonym w pkt. 1.9. albo treść pytania będzie zgodna z pytaniami na które 
wcześniej udzielono już odpowiedzi, Pełnomocnik Zamawiającego może udzielić 
wyjaśnienia lub pozostawić pytanie bez rozpatrzenia. 

1.2.8. Zgodnie z pkt. 1.2.4. oraz 1.2.5. odpowiedzi zostaną także przesłane pocztą 
elektroniczną do wszystkich uczestników konkursu. 

1.2.9.  Pełnomocnik Zamawiającego nie będzie ujawniał źródeł zapytań. 

1.2.10. Odpowiedzi udzielone przez Pełnomocnika Zamawiającego są wiążące dla wszystkich 
uczestników, którzy będą wnioskować o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym 
konkursie. 
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1.2.11. Pytania i odpowiedzi, które będą przekazane i udzielone w sposób ustny lub 
telefoniczny są niewiążące. 

1.2.12. Wszystkie komunikaty, informacje, odpowiedzi na zadane pytania, materiały 
konkursowe oraz inna korespondencja elektroniczna z uczestnikami konkursu będzie 
wysyłana tylko i wyłącznie z adresu e-mail wskazanego w pkt. 1.2.1., pod rygorem 
nieważności. 
 

1.3. PODSTAWA PRAWNA KONKURSU 
 

1.3.1. Podstawę prawną konkursu stanowią w szczególności: 

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017  poz. 
1579 t.j) wraz z póz. zmianami, zwana dalej „PZP” lub „ustawa PZP”; 

- Ustawa z dn. 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2018  poz. 1025) wraz z 
pózn. zmianami; 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. – o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
2017 r. poz. 2187 z późniejszymi zmianami) 

-  Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 
2018 poz. 1191); 

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2018 poz. 1202) wraz z pózn. 
zmianami 

- Ustawa z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. 2018 poz. 1000) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z 
pózn. zmianami; 

- Uchwała nr XLIII/1019/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na 
zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych z dnia 02.06.2009 

- Wytyczne organizacji i przeprowadzania konkursów architektonicznych, 
urbanistyczno-architektonicznych i urbanistycznych SARP 

- Regulamin  konkursów architektonicznych i urbanistycznych SARP, przyjęty uchwałą 
ZG SARP Nr 46 z dnia 28,03,2009r. wraz z nowelizacją z 2014r. 

- Niniejszy Regulamin Konkursu wraz z załącznikami do Regulaminu 
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1.4. FORMA KONKURSU 
 

1.4.1. Konkurs jest konkursem studialnym, jednoetapowym. Zamawiający, w terminach 
określonych w niniejszym regulaminie, zaprasza do składania prac konkursowych 
wszystkich uczestników, dopuszczonych do udziału w konkursie. 

1.4.2. Uczestnicy, w terminie określonym w niniejszym regulaminie, składają wioski o 
dopuszczenie do udziału w konkursie. Zamawiający dopuści do udziału w konkursie i 
jednocześnie zaprosi do złożenia prac konkursowych tylko tych uczestników, którzy 
spełnią warunki udziału w konkursie, które są określone w niniejszym regulaminie. 

1.4.3. Konkurs będzie prowadzony w języku polskim. Wszelkie dokumenty tj.: 

-  wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie 

- oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w 
konkursie 

- prace konkursowe 

- wszelkie informacje składane przez uczestników konkursu 

- wnioski 

- zawiadomienia 

- oświadczenia i inne dokumenty 

mają obowiązek być składane w języku polskim. 

Dokumenty oraz oświadczenia przedstawione w innym języku, powinny być składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez uczestnika konkursu lub 
jego pełnomocnika. 

1.4.5 Zasady pracy sądu konkursowego określa regulamin sądu konkursowego – zgodnie z 
pkt. 1.7. niniejszego regulaminu. 

1.4.6. Załączniki do niniejszego regulaminu są podzielone na dwie grupy: 

- załączniki formalne, które zostały oznaczone literą „F” przed numerem załącznika, 
stanowiące dokumenty wymagane w konkursie (do użytku uczestników). 

- załączniki merytoryczne, które zostały oznaczone literą „M”, przed numerem 
załącznika są obowiązujące dla wszystkich uczestników lub stanowią materiał 
pomocniczy, zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu. 
 

1.5 RODZAJ I WYSOKOŚCI NAGRÓD 
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1.5.1. Całościowa kwota przeznaczona na nagrody wynosi 80 000, - (osiemdziesiąt tysięcy 
złotych). 

1.5.2. W konkursie przewiduje się następujące nagrody pieniężne (zgodnie z art. 111 ust. 1 
pkt. 1 ustawy PZP): 

 - pierwszą nagrodę w wysokości 40 000, - (czterdzieści tysięcy złotych) brutto 

 - drugą nagrodę w wysokości 20 000, - (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto 

 - trzecią nagrodę w wysokości 10 000, - (dziesięć tysięcy złotych) brutto 

 - dwa wyróżnienia w wysokości po 5 000, - (pięć tysięcy złotych) brutto, każde 

1.5.3. Kwoty stanowiące nagrody pieniężne będą podlegać opodatkowaniu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

1.5.4. W uzasadnionym przypadku Sąd Konkursowy, za zgodą Zamawiającego, może zmienić 
sposób rozdziału nagród oraz wyróżnień, określonych w pkt. 1.5.2. ale pod 
warunkiem, że nie zmieni to całościowej kwoty przeznaczonej na nagrody o której 
mowa w pkt. 1.5.1. 

1.5.5. Propozycje przyznania nagród pieniężnych, w tym wyróżnień, przygotowuje Sąd 
Konkursowy. Propozycję zatwierdza Kierownik Zamawiającego. 

1.5.6. Po zakończeniu konkursu oraz wypłaceniu nagród, zgodnie z harmonogramem 
określonym w pkt. 1.9., Zamawiający staje się właścicielem prac, które zostały 
nagrodzone i wyróżnione. 

1.5.7. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie 21 dni, licząc od dnia ogłoszenia 
wyników konkursu. 

1.5.8. Wypłata nagrody pieniężnej nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w 
karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej. Karta identyfikacyjna stanowi załącznik nr 
F5 do regulaminu. 
 

1.6. ZMIANY REGULAMINU KONKURSU 
 

1.6.1. Zamawiający, w porozumieniu z Sądem Konkursowym może w każdym czasie przed 
upływem terminu do składania prac konkursowych zmodyfikować treść postanowień 
niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 1.6.2. 

1.6.2. Zmianom o których mowa w pkt. 1.6.1. nie podlegają: 

 - ustalenia dotyczące warunków udziału w konkursie 

 - sposób oceny, spełnienia przez uczestników konkursu, tych warunków 
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 - kryteria i sposób oceny prac konkursowych 

 - przedmiot konkursu 

 - całościowa kwota przeznaczona na nagrody pieniężne 

1.6.3. Treść każdej zmiany zostanie niezwłocznie ogłoszona w sposób zgodnie z pkt. 1.2.4. 
W przypadku gdy zmiana zostanie dokonana po zakwalifikowaniu uczestników do 
udziału w konkursie, zostanie ogłoszona jak wyżej i przesłana pocztą elektroniczną 
wszystkim uczestnikom, którzy zostaną dopuszczeni do udziału w konkursie. 

1.6.4. Jeżeli Sąd Konkursowy uzna, że w wyniku dokonanej zmiany niezbędny będzie 
dodatkowy czas na sporządzenie pracy konkursowej, wówczas Sąd Konkursowy 
przesunie termin składania prac co najmniej o 7 dni kalendarzowych. 
 

1.7. SĄD KONKURSOWY 
 

1.7.1. Dla oceny prac konkursowych ( w tym sprawdzenia i potwierdzenia zgodności prac 
konkursowych z Regulaminem Konkursu) oraz wyboru najlepszych z nich,  
Zamawiający powołał Sąd Konkursowy w następującym składzie: 

a) Sędziami konkursowymi ze strony Pełnomocnika Zamawiającego powołanymi przez 
Kolegium Sędziów Konkursowych SARP/O Bielsko-Biała do niniejszego konkursu są: 

- arch. Tomasz Wysocki – SARP Bielsko-Biała 

- arch. Andrzej Ptaszkiewicz – SARP Bielsko-Biała 

- arch. Piotr Fischer – SARP Katowice 

- arch. Agnieszka Kaczmarska – SARP Katowice 

- arch. Piotr Buśko – SARP Katowice 

- Jacek Konior – Kierownik delegatury WUOZ w Bielsku-Białej – Sędzia konkursowy 

b) Sędziami konkursowymi ze strony Zamawiającego są: 

- arch. Ewa Grabska-Gawęda 

- Dorota Błasiak 

- Krzysztof Gieleciak 

Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Pełnomocnika Zamawiającego po 
ogłoszeniu Konkursu, a przed upływem terminu składania pytań przez uczestników, 
Sąd Konkursowy ukonstytuuje się wyłaniając ze swego składu, spośród sędziów 
powołanych przez Kolegium Sędziów Konkursowych SARP/O Bielsko-Biała, Sędziego 
Przewodniczącego i Sędziego Referenta. 
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1.7.2. Zamawiający powołał Sekretarza organizacyjnego Konkursu: 

 - arch. Janusz KOBIELA SARP/O Bielsko-Biała 

1.7.3. Sędziowie konkursu i Sekretarz konkursu pełnią swoją funkcje w Sądzie Konkursowym 
na podstawie umowy zawartej z Pełnomocnikiem Zamawiającego. 

1.7.4. Zamawiającego odwołuje sędziego lub sekretarza ze składu Sądu Konkursowego tylko 
i wyłącznie w sytuacji: 

 - złożenia rezygnacji z udziału w pracach Sądu Konkursowego 

 - naruszenia obowiązku zachowania bezstronności, w rozumieniu określonym w regulaminie 
konkursu 

Odwołanie sędziego lub sekretarza ze składu Sądu Konkursowego odbywa się na 
zasadach powołania. 

1.7.5. Na wniosek Sądu Konkursowego, Pełnomocnik Zamawiającego w porozumieniu z 
Zamawiającym może powołać do udziału w obradach Sądu dodatkowe osoby, 
pełniące funkcje biegłych lub konsultantów z głosem doradczym, które nie będą 
uczestniczyć w ostatecznej ocenie prac konkursowych oraz pozostaną anonimowe na 
każdym etapie Konkursu. Od osób tych wymagane jest złożenie oświadczenia, że 
zachowają poufność w sprawach prac konkursowych 

1.7.6. Do zadań Sądu konkursowego należy: 

 - Zapoznanie się z treścią Regulaminu Konkursu i jego akceptacja. 

 - Zajęcie stanowiska w kwestii projektu odpowiedzi na zapytania do Regulaminu 
konkursu. 

 - Akceptacja protokołów z posiedzeń Sądu Konkursowego. 

 - Ocena prac konkursowych według wymagań i kryteriów określonych w Regulaminie 
Konkursu. 

 - Wybór najlepszych prac konkursowych. 

 - Opracowanie informacji o pracach konkursowych. 

 - Przyznanie nagród i wyróżnień. 

 - Opracowanie wniosków, zaleceń i wytycznych pokonkursowych. 

 - Przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia Konkursu. 

 - Udział w dyskusji pokonkursowej. 

 Sąd Konkursowy w zakresie zadań, o których mowa powyżej, jest niezawisły. 

1.7.7. Tryb pracy Sądu Konkursowego: 



  
 

 

KONKURS – „PLAC FABRYCZNY” – BIELSKO-BIAŁA 2018 str. 11 
 

 - Sąd Konkursowy pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego 
Sądu Konkursowego z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 - Sąd Konkursowy dokona oceny prac konkursowych na posiedzeniach plenarnych 
zamkniętych. Jeżeli przedmiotem posiedzenia Sądu konkursowego nie jest ocena prac 
konkursowych obrady mogą zostać przeprowadzone w trybie obiegowym z 
wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, telefaks, 
telekonferencja). 

 - Sąd Konkursowy powinien obradować w pełnym składzie. Sąd konkursowy 
podejmuje decyzje w obecności co najmniej ¾ członków, w tym obowiązkowo – 
Przewodniczącego Sądu Konkursowego. 

 - W przypadkach losowych, gdy powołany Sędzia konkursowy trwale nie może 
uczestniczyć w pracach Sądu Konkursowego w jego miejsce w skład Sądu wchodzi 
powołany Zastępca Sędziego Konkursowego. Jeśli trwała nieobecność dotyczy 
Sędziego Prowadzącego lub Sędziego Referenta, Sąd konkursowy powinien 
ukonstytuować się ponownie. 

 - Sąd Konkursowy w sposób bezstronny i z najwyższą starannością, kierując się 
kryteriami oceny określonymi w Regulaminie konkursu, przepisami prawa oraz 
posiadaną wiedza i doświadczeniem ocenia prace konkursowe, z zachowaniem 
zasady anonimowości. Ustalenie decyzji Sądu Konkursowego powinno nastąpić 
poprzez osiągnięcie consensusu. W przypadku, gdy nie jest to możliwe Sąd 
konkursowy podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. W przypadku 
równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Sądu Konkursowego. 

 - Sąd Konkursowy nie może uchylić się od przyznania nagród i wyróżnień w 
szczególności ustalenia prac konkursowych. 

 - Rozstrzygnięcie Sądu Konkursowego jest ostateczne 

 - Przebieg posiedzeń Sądu Konkursowego jest protokołowany przez Sekretarza 
Konkursu. Wszystkie dokumenty i protokoły, w tym decyzje o przyznaniu nagród i 
wyróżnień, opinie o pracach konkursowych, opinie ekspertów, wnioski, zalecenia i 
wytyczne Pełnomocnik Zamawiającego zobowiązany jest przechowywać, co najmniej 
przez 4 lata od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. 

1.7.8. Przewodniczący Sądu Konkursowego. 

 Do obowiązków Przewodniczącego Sądu Konkursowego należy w szczególności: 

 - Zwoływanie, prowadzenie posiedzeń i przeprowadzenie posiedzeń Sądu 
Konkursowego za wyjątkiem pierwszego posiedzenia Sądu konkursowego zwołanego 
i prowadzonego przez Pełnomocnika Konkursu. 

 - Powierzanie Sędziom zadań do wykonania w toku Konkursu. 
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 - Zapewnienie przestrzegania warunków konkursu. 

 - Przygotowanie i przeprowadzenie głosowań w tym głosowania mającego na celu 
wyłonienie pracy zwycięskiej oraz przyznanie nagród 

1.7.9. Sędzia Referent. 

 Do obowiązków Sędziego Referenta należy w szczególności: 

 - Opracowywanie lub weryfikowanie odpowiedzi na anonimowe zapytania 
uczestników konkursu. 

 - W sposób uporządkowany, z zastosowaniem jednakowych kryteriów dokonanie 
analizy prac konkursowych oraz przedstawienie i zreferowania wyników swojej pracy 
Sądowi Konkursowemu w celu dokonania oceny prac a także ewentualne 
wnioskowanie o wykluczenie prac z konkursu z powodu, uzasadnionego, istotnego 
uchybienia w stosunku do Regulaminu Konkursu. 

 -Przygotowanie ostatecznej redakcji opinii o pracach konkursowych oraz wniosków, 
zaleceń i wytycznych Sądu Konkursowego. 

 - Sędzia Referent wykonuje swoje obowiązki we współpracy z pozostałymi Sędziami i 
Sekretarzem Konkursu. 

1.7.10. Sekretarz Konkursu 

 Sekretarz Konkursu pełni czynności organizacyjne i administracyjne związane z 
przebiegiem Konkursu (m.in. dokumentacja konkursu, korespondencja z 
Uczestnikami, organizacja i przygotowanie materiałów do pracy Sądu Konkursowego i 
protokołowanie jego obrad). W każdym posiedzeniu Sądu Konkursowego uczestniczy 
Sekretarz konkursu, bez prawa głosu. 

1.7.11. W pozostałym zakresie tryb i organizację pracy Sądu konkursowego i Sekretarza 
Konkursu regulują postanowienia Rozdziału VI Regulaminu konkursów 
architektonicznych i urbanistycznych SARP, przyjęty Uchwałą Zarządu Głównego SARP 
nr 46 z dnia 28.03.2009 r. wraz z nowelizacją z 2014 r. 

UWAGA: 

Sąd konkursowy pełni swoje obowiązki w szczególności określone w art. 113 ustawy 
PZP oraz określone w regulaminie sądu konkursowego.  
 

1.8. KLASYFIKACJA CPV 
 

1.8.1 Przedmiot Konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV): 
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 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71410000-5 – usługi planowania przestrzennego 
71420000-8 – architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

1.9. HARMONOGRAM KONKURSU  
 

Ogłoszenie konkursu w siedzibie Zamawiającego i na branżowych 
stronach internetowych. Ogłoszenie konkursu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych 

01.08.2018 r. 

Termin składania zapytań do Regulaminu Konkursu  07.08.2018 r. 
Termin publikacji odpowiedzi na pytania do Regulaminu konkursu 14.08.2018 r. 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 21.08.2018 r. do 

godz. 16:00 
Weryfikacja dokumentów sprawdzenie oświadczeń i prawidłowości 
wypełnienia załączników wskazanie terminu ich uzupełnienia 24.08.2018 r. 

Termin uzupełnienia załączników 30.08.2018 r. 
Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczenie do udziału 
w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych 31.08.2018 r.  

Termin złożenia prac konkursowych 15.10.2018 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników (zatwierdzenie 
przez Zamawiającego wyników konkursu zgodnie z art.114 PZP) 
oraz otwarcie wystawy pokonkursowej 

29.10.2018 r. 

Wypłata nagród 19.11.2018 r. 
Zwrot prac nienagrodzonych do 30 dni od daty 

ogłoszenia wyników, 
na koszt 

uczestnika/uczestnik
ów 

 

2. PRZEDMIOT, CEL, ZADANIE I OPIS KONKURSU 
2.1. PRZEDMIOT KONKURSU 
 

2.1.1. Przedmiotem studialnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego jest 
opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie Placu Fabrycznego w 
Bielsku-Białej zgodnie z Regulaminem konkursu oraz wytycznymi Zamawiającego, 
które stanowią załączniki formalne do niniejszego Regulaminu. 
 

2.2. CEL I ZADANIA KONKURSU, SPOSÓB WYKORZYSTANIA WYNIKÓW KONKURSU PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO 
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2.2.1. Cel konkursu 

Podstawowym celem konkursu jest pozyskanie jak największej ilości koncepcji studialnych i 
pomysłów na zagospodarowanie rejonu Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej oraz wybranie 
najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego. Prace konkursowe będą 
wykonywane w celu wykazania potencjału tego fragmentu miasta , jego możliwości 
użytkowych i atrakcyjności dla Inwestora. Zamawiający oczekuje od uczestników konkursu 
współczesnych rozwiązań przestrzennych i urbanistyczno-architektonicznych, 
zaprojektowanych ze szczególnym poszanowaniem warunków:  

- urbanistycznych 

- historycznych 

- społecznych 

- komunikacyjnych 

Rozwiązania konkursowe mają stanowić pomoc dla Zamawiającego w planowaniu i 
wyznaczaniu kierunków polityki przestrzennej i strategii rozwoju Miasta.  

2.2.2. Zadania konkursu 

Zadaniem konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Projekt 
konkursowy powinien uwzględniać uwarunkowania wynikające z : 

- lokalizacji 

- wytycznych urbanistycznych dla zagospodarowania wewnętrznego kwartału w rejonie 
Placu Fabrycznego 

- wytycznych komunikacyjnych Miejskiego Zarządu Dróg 

- wytycznych konserwatorskich Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne przedstawiające sposoby kształtowania 
przedmiotowej przestrzeni publicznej, zabudowy i obsługi komunikacyjnej powinny 
uwzględniać rangę miejsca jak również rolę w skali miasta. 

Zamawiający oczekuje, że rozwiązania projektowe będą respektowały kulturowy i 
śródmiejski charakter miejsca. 

2.2.3. Wykorzystanie wyników konkursu przez Zamawiającego 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac – koncepcji urbanistyczno-
architektonicznych, dla wskazanego obszaru w centrum Bielska-Białej. Planuje się aby 
nagrodzone i wyróżnione prace stały się ważnym elementem publicznej dyskusji oraz były 
podstawą przy podejmowaniu dalszych decyzji związanych z ewentualnym przejmowaniem i 
zagospodarowaniem tego terenu przez Zamawiającego lub innego Inwestora. Rozwiązania 
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projektowe mogą stanowić podstawę do wprowadzenia zmian w rozwiązaniach 
planistycznych dla przedmiotowego terenu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian w koncepcjach ale tylko i wyłącznie w dalszych etapach realizacji.  
 

2.3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

2.3.1. Zakres opracowania przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do 
wytycznych urbanistycznych. 

2.3.2. Stan istniejący 

Zgodnie z treścią pisma BRM 030/108/2018/MWit, stanowiącego wytyczną urbanistyczną: 

„Obszar, który będzie przedmiotem konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej rejonu Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej, zlokalizowany jest w 
śródmieściu, wewnątrz kwartału położonego pomiędzy ulicą Wzgórze i rzeką Białą. Od strony 
północnej ograniczony jest zabudową wzdłuż Placu Smolki, ulicy Stojałowskiego, zaś od 
południa graniczy z zabudowaniami wzdłuż ulicy Bohaterów Warszawy. W rejonie Placu 
Fabrycznego istnieją zabudowania po dawnym zespole Fabryki Sukna Karola Jankowskiego z 
połowy XIX wieku. Obecnie w obrębie przeznaczonym pod opracowanie konkursowe 
znajdują się obiekty zabytkowe, jak również budynki pustostanów po Akademii Techniczno-
Humanistycznej, nie posiadające wartości kulturowych oraz obiekty parterowe o znacznym 
stopniu zużycia, przewidziane do rozbiórki. Podwórka istniejących budynków wzdłuż Placu 
Smolki, jak również boksy garażowe usytuowane od strony północnej pierzei wzdłuż ul. 
Bohaterów Warszawy, są również obiektami nie podnoszącymi wartości estetycznych 
wnętrza kwartału. Budynki usytuowane w granicach opracowania to obiekty o funkcji 
usługowej i mieszkalnej. 
Obecnie utrudniona dostępność komunikacyjna wnętrza kwartału narzucająca ograniczone 
inwestowanie to jedyny od strony północnej zjazd z ulicy Stojałowskiego, poprzez plac 
Fabryczny, z przejazdem bramowym w kierunku Wzgórza. Istniejące ciągi piesze nieformalnie 
funkcjonujące ze względu na stan własnościowy to: ciąg pieszy od ulicy Wzgórze z przejściem 
pomiędzy kamienicami, od południa ciąg poprzez podwórko i posesję kamienicy do ulicy 
Bohaterów Warszawy oraz ścieżka przez park wzdłuż rzeki Białej.” 
 

2.4. WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU KONKURSU 
 

2.4.1. Studialna koncepcja urbanistyczno-architektoniczna powinna w jak najlepszy sposób 
spełniać wymogi zawarte w wytycznych urbanistycznych, komunikacyjnych i 
konserwatorskich stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu. 

2.4.2. Zagospodarowanie terenu objętego konkursem i zaproponowane w nim rozwiązania 
przestrzenne powinny być oryginalne, wpisujące się przy tym w kontekst miejsca 
będącego przedmiotem konkursu. 
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2.4.3. Zaprojektowane rozwiązania przestrzenne, architektoniczne, elementy infrastruktury 
oraz mała architektura powinny uwzględniać nowoczesne technologie 
proekologiczne. 
 

2.5. INNE ISTOTNE WYTYCZNE 
 

2.5.1. Zamawiający spodziewa się, że zaproponowane rozwiązania zawarte w pracy 
konkursowej, szczególnie w zakresie: 

 - zagospodarowania przestrzeni 

 - funkcji 

 - wypełnienie uwarunkowań konserwatorskich 

 - rozwiązań komunikacyjnych 

będą odpowiadały bardzo wysokim standardom jakościowym. 

3. WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ 
SPEŁNIĆ UCZESTNICY KONKURSU W CELU DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ 
DOKUMENTY WYMAGANE OD UCZESTNIKA KONKURSU 
3.1. WARUNKI DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 

3.1.1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

3.1.2. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w przedmiotowym konkursie. 
Przepisy, które dotyczą uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników 
konkursu biorących udział w konkursie wspólnie. 

3.1.3. Zgodnie z informacją zawartą w pkt. 3.1.1. i 3.1.2. podmioty mogą: 

 - brać udział samodzielnie w konkursie 

 - brać udział wspólnie w konkursie 

 Jednocześnie zwraca się uwagę, że uczestnikami, którzy biorą udział w konkursie 
wspólnie są między innymi: 

 - wspólnicy spółki cywilnej, 

 - konsorcja 

3.1.4. Uczestnicy konkursu, którzy biorą udział wspólnie w konkursie zobowiązani są do 
ustanowienia pełnomocnika, który będzie reprezentował tych uczestników. W tym 
celu uczestnicy muszą złożyć stosowne dokumenty, których wzory są załącznikami do 
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regulaminu (załącznik F1). Pełnomocnikiem uczestników, którzy biorą wspólnie udział 
w konkursie  może być jeden z tych uczestników. 

3.1.5. W przypadku, gdy uczestnik który bierze udział w konkursie samodzielnie, ustanowi 
pełnomocnika, właściwe pełnomocnictwo powinno być załączone do wniosku o 
dopuszczenie do udziału w konkursie. Pełnomocnictwo powinno być złożone w 
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz powinno być 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania uczestnika. Treść 
pełnomocnictwa powinna być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik do 
regulaminu (załącznik F2). 

3.1.6. Uczestnicy, którzy biorą udział w konkursie wspólnie, po ustanowieniu pełnomocnika, 
załączają do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie pełnomocnictwo w 
formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo 
musi być podpisane przez osoby biorące udział wspólnie w konkursie. 

3.1.7. Osobą, która jest upoważniona do reprezentowania uczestnika/uczestników 
konkursu może być: 

 - osoba fizyczna 

 - osoba upoważniona (osoby upoważnione), zgodnie z zasadą reprezentacji, do 
składania oświadczeń woli, w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej 

 - pełnomocnik uczestnika biorącego samodzielnie udział w konkursie lub 
pełnomocnik uczestników wspólnie biorących udział w konkursie 
 

3.2. WARUNKI JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ UCZESTNIK KONKURSU 
 

3.2.1. Uczestnik, który ubiega się o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym konkursie 
jest zobowiązany do spełnienia poniższych warunków, zgodnie z oświadczeniem 
zawartym we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie: 

 - posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

 - dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania pracy konkursowej 

3.2.2. W przypadku, gdy uczestnicy biorą udział wspólnie w konkursie, wymagania o których 
mowa w pkt. 3.2.1. zostaną spełnione, jeżeli spełni je co najmniej jeden z uczestników 
występujących wspólnie. 

3.2.3. Zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 3.2.1., Zamawiający wymaga, aby uczestnik 
biorący udział w konkursie wykazał, że dysponuje: 
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 - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń, będącą członkiem odpowiedniego samorządu 
zawodowego 

 

3.3. WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ WYMAGANE 
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 
 

3.3.1. W celu dopuszczenia do udziału w konkursie, zgodnie z zasadami określonymi w 
niniejszym regulaminie, każdy uczestnik powinien złożyć: 

 a) wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie sporządzony zgodnie co do treści z 
załącznikiem nr F1 

 b) dokument potwierdzający prawo do reprezentowania, dla osoby, która składa 
wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie w imieniu uczestnika konkursu lub 
powołuje pełnomocnika / pełnomocników występujących w imieniu uczestnika, np.: 

 - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 

 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej lub inny dokument, właściwy dla danej formy 
organizacyjnej uczestnika konkursu, 

c) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika, który bierze udział w 
konkursie samodzielnie lub uczestników biorących wspólnie udział w konkursie przez 
pełnomocnika lub pełnomocników. Do  wniosku należy dołączyć wówczas 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 

W tym celu należy wykorzystać wzory pełnomocnictw stanowiące załączniki do 
regulaminu: 

- wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika samodzielnie biorącego 
udział w konkursie – załącznik nr F2 do regulaminu konkursu 

- wzór pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników wspólnie biorących udział w 
konkursie – załącznik nr F3 do regulaminu konkursu 

3.3.2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie powinien być podpisany przez osobę 
uprawnioną lub przez osoby uprawnione do reprezentowania uczestnika konkursu. 

3.3.3. Wszystkie strony wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie powinny być 
ponumerowane. Strony (kartki) należy spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający ich 
dekompletację. 

3.3.4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć osobiście lub przesłać 
za pośrednictwem posłańca lub poczty na adres wskazany w pkt. 1.2.1. oraz opatrzyć 
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nazwą i adresem uczestnika konkursu. Kopertę zawierającą wniosek należy opisać w 
następujący sposób: 

 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE „ PLAC FABRYCZNY” 

 Termin składania wniosków zgodnie z harmonogramem konkursu przedstawionym w 
pkt. 1.9. 

3.3.5. Wnioski, które zostaną złożone po upływie terminu składania (zgodnie z 
harmonogramem konkursu pkt. 1.9.) nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone 
nadawcy. 
 

3.4. OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

3.4.1. Sekretarz Konkursu bezpośrednio po upływie terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w konkursie, dokona otwarcia złożonych wniosków, zbada je 
pod kątem spełnienia warunków określonych w regulaminie, ewentualnie wezwie 
uczestników do uzupełnień lub wyjaśnień wniosków oraz dokona oceny spełnienia 
przez uczestników. 

3.4.2. W celu zapewnienia zachowania anonimowości uczestnikom konkursu w stosunku do 
członków Sądu Konkursowego, osoby które zostały zaproszone do pełnienia funkcji 
sędziów konkursowych nie będą brały udziału w ocenie wniosków o dopuszczenie do 
udziału w konkursie. Lista uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w 
konkursie, także nie będzie upubliczniona. 

3.4.3. Uczestnik konkursu, którego działania mogą doprowadzić do naruszenia 
anonimowości o której mowa w pkt. 3.4.2. może zostać wykluczony z konkursu. 

3.4.4. Po dokonaniu oceny spełnienia wymagań do wzięcia udziału w konkursie, Sekretarz 
Konkursu zaprosi do składania prac konkursowych tych uczestników konkursu, którzy 
spełnią wymagania uczestnictwa w konkursie, zgodnie z terminem określonym w pkt. 
1.9.regulaminu. 
 

3.5. ZMIANA LUB WYCOFANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ 
INFORMACJE NIEJAWNE 
 

3.5.1. Każdy uczestnik konkursu może zmienić lub też wycofać wniosek o dopuszczenie do 
udziału w konkursie wyłącznie przed upływem terminu składania wniosków 
(określonym w pkt. 1.9. regulaminu). Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o 
wycofaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie powinno zostać złożone w 
sposób i formie, który został przewidziany dla złożenia wniosku z zastrzeżeniem, że na 
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kopercie, powiadomienia będą opatrzone dodatkowym oznaczeniem - "ZMIANA 
WNIOSKU” lub „WYCOFANIE WNIOSKU”. 

3.5.2. W przypadku, kiedy informacje które są zawarte we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w konkursie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, uczestnik konkursu jest zobowiązany 
nie później niż w terminie składania wniosków: 

a) oznaczyć te informacje odpowiednią klauzulą: „ INFORMACJE STANOWIĄCE 
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O 
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 
ze zm.)” 

b) dołączyć odrębnie do wniosku w zamkniętej kopercie trwale połączonej z 
wnioskiem i pozostałymi dokumentami wraz z uzasadnieniem, informację o 
zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, co należy 
zaznaczyć również we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie 

3.5.3. W przypadku niezabezpieczenia przez uczestnika konkursu we wniosku o 
dopuszczenie do udziału w konkursie informacji zastrzeżonych zgodnie z 
postanowieniami niniejszego regulaminu, uczestnikowi konkursu nie przysługuje 
prawo do żadnego roszczenia wobec Zamawiającego. 

4. SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 
4.1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

4.1.1. Prace konkursową powinny charakteryzować: 

 - czytelność i funkcjonalność przyjętych rozwiązań, 

 - wartość programowo-przestrzenna przyjętych rozwiązań, 

 - realność przyjętych rozwiązań, 

4.1.2. Praca konkursowa musi w sposób jednoznaczny wskazywać na zaproponowaną przez 
uczestnika/ uczestników konkursu ideę przyjętego rozwiązania. 

4.1.3. Prace konkursowe, pod względem graficznym musi cechować czytelność informacji 
tekstowej i rysunkowej. 

4.1.4. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich stron trzecich w zakresie 
merytorycznym 

4.1.5. Prace konkursowe, które zostały opracowane w sposób uniemożliwiający 
identyfikację ich autorów, zostaną wykluczone z udziału w konkursie. 
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4.1.6. Każdy uczestnik, w tym uczestnicy którzy biorą udział w konkursie wspólnie, może 
złożyć tylko jedną pracę konkursową. 

4.1.7. Zastosowanie rozwiązań wariantowych jest nie dopuszczalne. 
 

4.2. ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ, SPOSÓB I FORMA JEJ OPRACOWANIA ORAZ 
SKŁADOWANIA 
 

4.2.1. Praca konkursowa powinna się składać z: 

a) 1 egz. części graficznej składającej się z 2 plansz o wymiarach 100 x 70 cm w 
dowolnym układzie, naklejonych na sztywny lekki podkład o gr. nie większej niż 5 mm 

- 1 plansza przedstawiająca sytuację w skali 1:500, wraz z charakterystycznymi 
przekrojami i widokami 

- 1 plansza przedstawiająca wizualizacje, perspektywy, detale oraz schematy i analizy 
graficzne (do decyzji uczestnika) 

b) 2 egz. części opisowej w formie zeszytu A3 

c) 1 egz. zamkniętej koperty z płytą CD, zawierającą wersję elektroniczną pracy 
konkursowej 

4.2.2. Część opisowa w formie oprawionego zeszytu A3 powinna zawierać: 

a) tekst (Calibri, 12), którego objętość nie powinna przekraczać łącznie 2 
ponumerowanych stron. Tekst powinien zawierać uszczegółowiony opis założeń 
ideowych oraz koncepcji zagospodarowania, w tym powiązań z terenami 
sąsiadującymi, opis koncepcji architektonicznej w zakresie rozwiązań funkcjonalno-
przestrzennych 

b) zmniejszone do formatu A3 wszystkie plansze części graficznej 

c) w celu wykorzystania opracowań (zgodnie z regulaminem) jego uczestnicy 
zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu zawartości opracowania w postaci 
elektronicznej możliwej do powielania, na nośniku CD lub DVD w formatach: 

- dla rysunków (*.jpg), (*.pdf) lub (*.tif) w rozdzielczości 300 dpi. 

-  dla tekstu (*.pdf) 

Uwaga: 

Pliki należy pozbawić cech umożliwiających identyfikację autorów. Dokumenty na 
nośniku elektronicznym nie mogą być chronione hasłem lub zabezpieczone w 
jakikolwiek inny sposób przed korzystaniem z nich przez Zamawiającego. 
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4.2.3. Pracę konkursową należy oznaczyć wyłącznie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą. 
Liczbę należy umieścić na wszystkich elementach opracowania, tj.: 

 - część graficzna – każda plansza 

 - część opisowa – wyłącznie na pierwszej stronie 

 - zamknięta koperta z kartą informacyjną – kopertę należy dodatkowo oznaczyć 
napisem  „KARTA IDENTYFIKACYJNA”, (załącznik F5) 

 - zamknięta koperta z płytą CD lub DVD z wersją elektroniczną pracy konkursowej – 
kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „WERSJA ELEKTRONICZNA” 

 - opakowanie pracy konkursowej 

4.2.4. W przypadku części opisowej pracy (pierwsza strona), planszy, koperty z kartą 
identyfikacyjną oraz koperty z wersją elektroniczną zaleca się umieszczenie liczby 
rozpoznawczej w prawym górnym rogu. Wielkość pola liczby rozpoznawczej – 6 x 1cm 
dł x 1 cm wys., w prawym górnym narożniku w odległości 0,5 cm od krawędzi. 

4.2.5. Żaden z powyższych elementów pracy konkursowej nie może być opatrzony nazwą 
uczestnika konkursu składającego opracowanie ani innymi informacjami 
umożliwiającymi zidentyfikowanie autora opracowania przed rozstrzygnięciem 
konkursu przez sąd konkursowy.  
 

4.2.6. Materiały, których zakres nie dotyczy Konkursu, nie będą rozpatrywane. 

4.2.7. Prace konkursowe należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty lub posłańca 
w nieprzekraczalnym terminie jak podano w harmonogramie pkt. 1.9. do godziny 
16:00, za pokwitowaniem złożenia pracy konkursowej (załącznik nr F4 do regulaminu 
lub w przypadku poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w Bielsku-Białej, pod 
adresem wskazanym w zaproszeniach do udziału w konkursie (adres zgodnie z pkt. 
1.2.1) 

4.2.8. Prace konkursowe, które będą przesyłane pocztą, posłańcem lub składowane w inny 
sposób, należy dostarczyć w terminie wskazanym w harmonogramie o którym mowa 
w pkt. 1.9. do godz. 16:00. 

4.2.9. Prace konkursowe muszą być złożone w opakowaniach uniemożliwiających ich 
bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania. Opakowanie musi 
zostać opisane w następujący sposób: 

KONKURS – „PLAC FABRYCZNY” 

 oraz opatrzone w czytelny i widoczny sposób sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą o 
której mowa w pkt. 4.2.3. 
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4.2.10. Praca konkursowa, złożona przez uczestnika może być wycofana tylko i wyłącznie 
przed upływem terminu składania prac konkursowych. 

4.2.11. Wycofanie pracy następuje tylko po przedstawieniu oryginału pokwitowania złożenia 
pracy, wystawionego przez Pełnomocnika Zamawiającego, osobę lub jednostkę przez 
niego wyznaczoną. 

4.2.12. Wprowadzanie zmian i uzupełnień do pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie 
przed upływem terminu składania prac (zgodnie z harmonogramem konkursu pkt. 
1.9.) Wprowadzenie zmian lub uzupełnień pracy konkursowej musi nastąpić z 
zachowaniem wymogów określonych dla pracy konkursowej, z zastrzeżeniem, że 
opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA” lub 
„UZUPEŁNIENIE”. 

 
4.2.13. Prace konkursowe przesłane pocztą, posłańcem lub dostarczone w inny sposób, które 

dotrą do zamawiającego po terminie składania opracowań, co zostanie potwierdzone 
w sporządzonym protokole, nie będą uznane za złożone i mogą być odebrane przez 
uczestnika wyłącznie na własny koszt. 
 

4.2.14. Sekretarz Sądu Konkursowego, zaszyfruje prace konkursowe poprzez nadanie im 
indywidualnego, trzycyfrowego kodu. Z tej czynności zostanie sporządzony protokół, 
który zostanie włączony do dokumentacji konkursu. 

5. OCENA PRAC KONKURSOWYCH, OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 
5.1. TRYB PRAC KONKURSOWYCH 
 

5.1.1. Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac, na posiedzeniach zamkniętych, oceniając 
zgodność prac z istotnymi wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi w 
regulaminie oraz dokonując oceny prac konkursowych spełniających wymogi 
formalne na podstawie kryteriów określonych w pkt. 5.2. 

5.1.2. Sąd Konkursowy rozstrzyga konkurs, dokonując wyboru pracy najlepiej spełniającej 
kryteria oceny prac. 
 

5.2. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 
 

5.2.1. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: 

a) oryginalności i trafności koncepcji zagospodarowania terenu z uwzględnieniem 
powiązań przestrzennych i komunikacyjnych z otaczającą tkanką miejską oraz z 
poszanowaniem najwyższych wartości dziedzictwa kulturowego: 0 – 50 punktów 

b) realność proponowanych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych: 0 – 20 
punktów 
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c) racjonalność zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych: 0 – 10 punktów 

d) trafność i prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych i programowo przestrzennych 
obiektów kubaturowych i zagospodarowania: 0 – 10 punktów 

e) rozwiązania dotyczące małej architektury, elementów edukacyjnych oraz 
elementów identyfikacji wizualnej: 0 – 5 punktów 

f) zastosowanie nowoczesnych, proekologicznych technologii: 0 – 5 punktów 

UWAGA: 

Łącznie 0 – 100 punktów 

5.2.2. Sąd Konkursowy oceni każdą pracę konkursową pod kątem powyższych kryteriów. 
Każdy z Sędziów będzie dokonywał oceny prac indywidualnie, w sposób całościowy 
zgodnie z kryteriami o których mowa w pkt. 5.2.1. i wymogami regulaminu. 
 

5.3. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 
 

5.3.1. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 29.10.2018  - zgodnie z 
harmonogramem konkursu – pkt. 1.9. 

5.3.2. O miejscu i godzinie ogłoszenia wyników konkursu, uczestnicy zostaną powiadomieni 
w odrębnych pismach lub za pomocą poczty elektronicznej. 

5.3.3. Po oficjalnym ogłoszeniu wyników konkursu Sekretarz Konkursu dokona w obecności 
Sądu Konkursowego oraz Kierownika Zamawiającego, publicznego odtajnienia i 
identyfikacji wszystkich prac konkursowych, przyporządkowując prace poszczególnym 
uczestnikom, na podstawie numeru kodowego nadanego przez sekretarza wszystkim 
elementom pracy konkursowej oraz kart identyfikacyjnych załączonych do prac 
konkursowych. 

 
5.3.4. W przypadku stwierdzenia, po identyfikacji prac konkursowych, że praca konkursowa 

została złożona przez uczestnika nie zaproszonego do złożenia pracy konkursowej lub 
jeśli uczestnik konkursu występuje w więcej niż jednej pracy konkursowej, taka praca 
lub prace zostaną uznane za nieważne. 

 
5.3.5. O wynikach konkursu Zamawiający zawiadomi wszystkich uczestników konkursu, 

którzy złożyli prace konkursowe a także zamieści ogłoszenie wyników konkursu na 
swojej stronie internetowej: www.bip.um.bielsko.pl oraz na stronie internetowej 
www.sarp.com.pl  

 
5.3.6. Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie nagrodzone prace konkursowe zostaną 

zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, w trakcie której odbędzie się dyskusja 
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pokonkursowa. Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w dniu i miejscu 
publicznego ogłoszenia wyników, po ich ogłoszeniu. 

6. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU 

6.1. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU ORAZ ORGANIZATORA, W TYM POLA 
EKSPLOATACJI PRAC KONKURSOWYCH ORAZ POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEJŚCIA 
AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO NAGRODZONYCH PRAC KONKURSOWYCH 
 

6.1.1. Prace konkursowe, ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie 
ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników 
konkursu. 

 
6.1.2. Zamawiający, niezależnie od terminu wypłaty nagród i wyróżnień oraz bez 

dodatkowego wynagrodzenia dla uczestników konkursu, zastrzega sobie prawo 
prezentacji i pierwszego publicznego udostępnienia wybranych prac konkursowych 
podczas publicznej wystawy pokonkursowej, możliwość ich reprodukcji i publikacji za 
pomocą dowolnej techniki (w tym techniki drukarskiej, reprograficznej i zapisu 
cyfrowego), użyczania, wytwarzania w sposób opisany powyżej egzemplarzy utworu i 
ich rozpowszechniania w formie katalogu wystawy – drukowanego lub cyfrowego, a 
także w sieci Internet i innych mediach. W tym zakresie wszyscy uczestnicy udzielają 
zamawiającemu bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 
czasowo od momentu zatwierdzenia wyników konkursu przez kierownika 
zamawiającego. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na dokonanie niezbędnych 
modyfikacji (np. w zakresie zmiany formatu, prezentacji, wyłącznie niektórych 
elementów pracy konkursowej), związanych z publikacją prac konkursowych. 
Oświadczenie o udzieleniu licencji na powyższych zasadach zostało zawarte we 
wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie (załącznik F1). 
 

6.1.3. Ustalenia pkt. 6.1.2. nie będą naruszały osobistego prawa autorskiego autorów prac 
konkursowych. 

 
6.1.4. Uczestnicy nagrodzeni oraz wyróżnieni w konkursie przenoszą na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych z chwilą ogłoszenia wyników 
konkursu, na następujących polach eksploatacji: 

 
 a) wykorzystywanie prac oraz wprowadzanie zmian celem realizacji potrzeb 

Zamawiającego, na kolejnych etapach realizacyjnych 
 

b) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w 
dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów a w szczególności w postaci 
publikacji drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego 
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c) umieszczanie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części we wszelkich 
materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu 
wskazanego przez Zamawiającego 

 
d) wprowadzanie w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i 
wykorzystywanie w ramach publikacji on-line 
 
e) wykorzystanie w utworach multimedialnych 
 
f) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie 
za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawanie za 
pośrednictwem satelity i Internetu 
 
g) wykorzystanie w dowolnej części dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub 
identyfikacji Zamawiającego, jego programów, audycji i publikacji oraz sporządzenie 
wersji obcojęzycznych 
 
h) do celów publicznych dyskusji, dotyczących działań planistycznych oraz jako 
ewentualna wytyczna dla sporządzania dokumentów planistycznych 
 
i) jako podstawa do sporządzania dalszych prac projektowych dotyczących terenu 
objętego konkursem 

 
6.1.5. Powyższe przeniesienie jest ważne pod warunkiem każdorazowego zamieszczenia 

nazwy uczestnika (uczestników) konkursu oraz składu zespołu autorskiego, stosownie 
do woli uczestnika konkursu w wymienionych w pkt. 6.1.4. przypadkach eksploatacji, 
chyba, że uczestnik konkursu zastrzeże, że nie życzy sobie umieszczania takiej 
informacji, co oświadczy w formie pisemnej. W takim wypadku zamieszczona może 
być liczba rozpoznawcza pracy konkursowej o której mowa w niniejszym regulaminie. 

 
6.1.6. Uczestnik konkursu oświadczy i zagwarantuje, iż korzystanie przez Zamawiającego z 

utworu nie naruszy żadnych praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych 
praw autorskich osób trzecich. 

 
6.2. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOM 
KONKURSU 
 

6.2.1. Uczestnikom konkursu, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia wyłącznie przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą PZP. 
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6.2.2. Wskazane poniżej środki ochrony prawnej nie przysługują wobec rozstrzygnięcia sądu 
konkursowego w zakresie oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy 
konkursowej 

6.2.3. Odwołanie wnosi się: 

 - w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 27 ust. 2 

 - albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy 
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP 

6.2.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o konkursie wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

6.2.5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 3 wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6.2.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania prac 
konkursowych, bieg terminu związania pracą konkursową ulega zawieszeniu do czasu 
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

6.2.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zwanej dalej „Izbą”, w 
formie pisemnej na adres ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa albo elektronicznej, 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie 
przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę wnoszone drogą 
elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznych,
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz dalsze pisma 
wnoszone tą drogą w sprawie, przekazuje się za pośrednictwem elektroniczne 
skrzynki podawczej Izby, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień 
Publicznych (www.uzp.gov.pl). Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w inny 
sposób niż wskazany wyżej nie będą rozpatrywane. 
 

6.2.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia. 

 
6.2.9. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 



  
 

 

KONKURS – „PLAC FABRYCZNY” – BIELSKO-BIAŁA 2018 str. 28 
 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

 
6.2.10. Na wyrok Izby oraz postanowienie Izby przysługuje skarga do Sądu Okręgowego 

właściwego dla siedziby zamawiającego. 
 
6.2.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu zamówień Publicznych w  

terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. 

 
6.3. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

6.3.1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
Zamawiającego i Pełnomocnika Zamawiającego podanych przez Uczestnika Konkursu 
we wniosku o dopuszczenie oraz w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej danych 
osobowych zgodnie z RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1 w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz 
na potrzeby wykorzystania pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu Konkursu. 

 
6.3.2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych znajduje się we wniosku 

o dopuszczenie do udziału w konkursie. Podpisanie wniosku jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 
6.3.3. Administrator danych osobowych (z ramienia zarówno Zamawiającego i 

Pełnomocnika Zamawiającego) oświadcza, że spełnia wymogi RODO i dane osobowe 
podane przez Uczestnika Konkursu będą przetwarzane zgodnie z tym aktem. 

 
6.4. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU KONKURSU 
 

6.4.1. Integralną częścią regulaminu są załączniki 

6.4.2. Załączniki formalne: 

Nr załącznika Opis załącznika Wyjaśnienia 

F1 wzór  wniosku o dopuszczenie do 
udziału w konkursie 

Wniosek powinien być 
składany zgodnie z 
regulaminem i 
harmonogramem konkursu 

F2 wzór pełnomocnictwa do Dokument składany 
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reprezentowania uczestnika konkursu 
samodzielnie biorącego udział w 
konkursie 

wyłącznie w przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
uczestnika konkursu 

F3 
wzór pełnomocnictwa uczestników 
konkursu wspólnie biorących udział w 
konkursie 

Dokument składany 
wyłącznie w przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
uczestników wspólnie 
biorących udział w konkursie 

F4 pokwitowanie złożenia pracy 
konkursowej 

Dokument zostanie 
przekazany uczestnikowi 
przez Sekretarza konkursu 
lub przesłany na adres 
wskazany przez uczestnika 
w przypadku nadesłania 
pracy konkursowej pocztą 
lub pocztą kurierską (w tym 
wypadku wypełniony 
dokument przez uczestnika 
powinien być załączony do 
przesyłki w sposób nie 
powodujący konieczności 
otwarcia przesyłki) 

F5 wzór karty identyfikacyjnej pracy 
konkursowej 

Dokument składany z pracą 
konkursową 

 

6.4.3. Załączniki merytoryczne: 
 

Nr załącznika Opis załącznika Wyjaśnienia 

M1 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 
1:500 w formacie dxf 

 

M2 Wytyczne komunikacyjne MZD  
M3 Wytyczne urbanistyczne  
M4 Wytyczne konserwatorskie  

M5 

Inwentaryzacja elektroniczna 
przedmiotowego terenu wraz z 
wybranymi budynkami zgodnie z 
ustaleniami z Zamawiającym 

 

 


