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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st.
Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych
w zakresie działania Urzedu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w
Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.
3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana
dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej
wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach;
4.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. Prowadzenie i nadzór nad
postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.
5.
W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
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b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st.
Warszawy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej wydanych, tj. okres
niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w
szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań
naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy
dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do
czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
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8.

9.
10.

wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane
dotyczą jest dzieckiem;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie
m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
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ROZDZIAŁ PIERWSZY: USTALENIA FORMALNE
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu (Organizator) jest Miasto Stołeczne Warszawa (z siedzibą pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa), w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Stołecznego Konserwatora
Zabytków.
Czynności Kierownika Zamawiającego wykonuje Michał Krasucki, Dyrektor Biura Stołecznego
Konserwatora Zabytków.
1.2. Adres Organizatora:
Urząd
Miasta
Stołecznego
Warszawy,
Biuro
Stołecznego
Konserwatora
ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa (pn. – pt. godziny pracy od 08.00 do 16.00)

Zabytków;

Strona internetowa konkursu: http://zabytki.um.warszawa.pl/
Adres do doręczeń: ul. Nowy Świat 18/20, parter, kancelaria Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
Korespondencję faksem należy kierować na numer +48 22 44 33 676
Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres: korfanty-pomnik@um.warszawa.pl
Korespondencję pisemną oraz faksem należy czytelnie oznaczyć w następujący sposób:
KONKURS NA KONCEPCJĘ POMNIKA WOJCIECHA KORFANTEGO
Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Uczestnika konkursu
powyższych wymogów.
1.3. Osoba uprawniona do kontaktów z Uczestnikami konkursu
Osobą uprawnioną do udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego Krzysztof
Wrzeszcz, nr tel. +48 22 44 33 687
Dopuszczalne są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem Sądu Konkursowego:
- korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: korfanty-pomnik@um.warszawa.pl
- korespondencja kierowana faksem pod nr: +48 22 44 33 676
- korespondencja pocztowa przesyłana na adres wskazany w pkt.1.2
1.4. Forma i zasady ogólne konkursu
1.4.1. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1597, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, wg
stanu na dzień ogłoszenia konkursu oraz niniejszego Regulaminu.
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1.4.2. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu składają wnioski o
dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i
zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki określone w Regulaminie.
1.4.3. Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.
1.4.4. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
1.4.5. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w konkursie, oświadczenia, wszystkie elementy pracy konkursowej oraz inne składane przez
Uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku
polskim.
1.4.6. Jeżeli dokumenty, o których mowa w pkt. 1.4.5., zostały sporządzone w innym języku niż język
polski, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczone za zgodność z
oryginałem przez Uczestnika lub jego pełnomocnika.
1.4.7. Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
- roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci – kod 45212314-0
- usługi świadczone przez rzeźbiarzy – kod 92312230-2,
- usługi świadczone przez autorów, kompozytorów,
oraz pozostałych artystów - kod 92312200-3,

rzeźbiarzy,

animatorów

kultury

1.4.8. Modyfikacje treści regulaminu
Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania prac konkursowych,
zmodyfikować treść Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą dotyczyły rozszerzania zakresu pracy,
ograniczania wysokości nagród i skracania terminów. Informację o dokonanej modyfikacji Organizator
przekaże niezwłocznie, zamieszczając ją na stronie internetowej konkursu, a w przypadku, gdy
modyfikacja zostanie dokonana po kwalifikacji do udziału w konkursie, również na adres uczestników,
którzy zostali zakwalifikowani. Dokonane przez Organizatora modyfikacje Regulaminu oraz zmiany
terminów są wiążące dla Uczestników konkursu.
1.4.9. Regulamin konkursu wraz z załącznikami (Regulamin) dostępny jest na stronie internetowej
konkursu.
1.4.10. Regulamin w wersji elektronicznej nagranej na płytę CD-ROM może być udostępniony
przez Organizatora tym uczestnikom, którzy złożą pisemny wniosek w tej sprawie.

2. Sposób porozumiewania się Organizatora z uczestnikami
2.1. Komunikacja między Organizatorem a Uczestnikami konkursu odbywa się za pośrednictwem:
- operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz.1481, ze zm.),
- osobiście,
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- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
na adres lub/i adres poczty elektronicznej (e-mail) podane w pkt. 1.2. niniejszego Regulaminu.
2.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla Wniosków. Pozostała korespondencja (w tym zaproszenie do
składania prac konkursowych oraz ewentualne wezwania, jakie Organizator może dokonać w związku z
art. 26 ust. 3, 3a, 4 ustawy Pzp) odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu,
przy czym w razie potrzeby dopuszcza się także formę pisemną.
2.3. Uczestnik konkursu składa stosowne oświadczenia lub/i dokumenty związane z wezwaniem, jakie
Organizator może dokonać w związku z art. 26 ust. 3, 3a, 4 ustawy Pzp, wyłącznie w formie pisemnej na
adres podany w pkt. 1.2. niniejszego Regulaminu.
2.4. Organizator będzie przekazywał wyjaśnienia oraz informacje pocztą elektroniczną, przy czym zawsze
dopuszczalna jest forma pisemna.
2.5. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania oraz odpowiedzi zostanie opublikowana na stronie
internetowej konkursu: http://zabytki.um.warszawa.pl/ .
2.6. Udzielone przez Organizatora odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia są wiążące dla Uczestników
konkursu bez konieczności zmiany treści Regulaminu.
2.7. Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące Konkursu przekazane telefonicznie lub ustnie
są nieskuteczne.
2.8. Prace konkursowe muszą być składane w formie pisemnej.
2.9. Informacje o konkursie, zmianach w Regulaminie oraz inne komunikaty dla Uczestników konkursu
będą zamieszczane na stronie internetowej konkursu: http://zabytki.um.warszawa.pl/ .
2.10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Uczestnika konkursu
powyższych wymogów.

3. Generalne zasady uczestnictwa w konkursie
3.1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, zarówno krajowa jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu
posiadająca siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium RP).
3.2. Podmioty wymienione w punkcie 3.1. mogą:
- samodzielnie brać udział w konkursie, wówczas zwane są „Uczestnikiem konkursu
samodzielnie biorącym udział w konkursie”
- wspólnie brać udział w konkursie , wówczas zwane są „Uczestnikami konkursu wspólnie
biorącymi udział w konkursie”.
Postanowienia i przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do każdego z
Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie. Uczestnikami konkursu wspólnie
biorącymi udział w konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja (przez
konsorcjum należy rozumieć także zespoły autorskie).
3.3. Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika
uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie
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według wzoru zawartego w załączniku nr 3, w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w
konkursie oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt. 5.3. Regulaminu. Pełnomocnikiem
Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie może być jeden z tych Uczestników.
3.4. W przypadku, gdy Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie ustanowi
pełnomocnika, wówczas pełnomocnictwo musi być załączone do Wniosku o dopuszczenie do udziału
w konkursie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i
musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu oraz przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być zgodne co do treści ze wzorem zamieszczonym w
Załączniku nr 2 do Regulaminu.
3.5. Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie po ustanowieniu pełnomocnika, załączają
do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie pełnomocnictwo podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania wszystkich Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w
konkursie oraz przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo powinno być zgodne co
do treści ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
3.6. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy dopuszczeni do udziału w konkursie
i zaproszeni przez organizatora do złożenia prac konkursowych. W przypadku ujawnienia, że praca
konkursowa została złożona przez uczestnika niedopuszczonego do udziału w konkursie, zostanie
ona odrzucona.

4. Terminy konkursu
4.1. Składanie pytań o wyjaśnienia treści regulaminu
4.1.1. Pytania o wyjaśnienia treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt 1.3 Regulaminu do 4
lipca 2018 r. do godz. 16.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż na 6 dni przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Odpowiedzi Organizator
umieści na stronie internetowej konkursu.
4.1.2. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu, o którym mowa w
pkt. 4.1. niniejszego Regulaminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Organizator może
udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez rozpoznania.
4.2. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w formie pisemnej na adres określony w
punkcie 1.2. Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2018 r., do godziny 16.00.
Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestników konkursu o wynikach kwalifikacji do udziału w
konkursie na podstawie wniosków o dopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaprosi do składania prac
konkursowych.
4.3. Składanie innych pytań
Uczestnicy konkursu zaproszeni do składania prac konkursowych przez Organizatora mogą składać
pytania dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na adres poczty elektronicznej (e-mail)
określony w punkcie 1.3. Regulaminu, do dnia 28 września 2018 r. włącznie, do godz. 16.00. Organizator
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udzieli odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania prac konkursowych. Odpowiedź zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu.
4.4. Składanie prac konkursowych
Prace konkursowe należy składać na adres określony w punkcie 1.2. regulaminu, do dnia 12
października 2018 r. (włącznie) do godz. 16.00. Przez termin złożenia pracy konkursowej rozumie się
datę i godzinę jej doręczenia na adres wskazany w Regulaminie w pkt. 1.2.
4.5. Nieprzekraczalność terminów
Wnioski i prace konkursowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.6. Zmiana terminów
Wskazane powyżej terminy mogą ulec wydłużeniu. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie
poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej
konkursu tj.: http://zabytki.um.warszawa.pl/.
4.7. Wypłata nagród
Nagrody pieniężne zostaną wypłacone nie wcześniej niż 15 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika
Zamawiającego lub osobę upoważnioną wyników konkursu i złożenia przez nagrodzonych informacji
niezbędnych dla dokonania rozliczeń podatkowych.

5. Warunki udziału w konkursie, dokumenty i oświadczenia
5.1. Warunki określone przez Organizatora, jakie musi spełnić uczestnik konkursu oraz przesłanki
wykluczenia:
Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie powinien :
- Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (w
przypadku Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie warunek ten musi
spełnić każdy z Uczestników indywidualnie oraz podmiot, którego zasobami Uczestnik
konkursu dysponuje, a który będzie uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej).
- spełniać warunki udziału w konkursie, określone przez Organizatora w pkt. 5.2 Regulaminu
5.2. Warunki udziału w konkursie
Uczestnik konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie zobowiązany jest
dysponować co najmniej jedną osobą z wyższym wykształceniem artysty rzeźbiarza lub konserwatora
rzeźby lub architekta i/lub osobą, która posiada właściwe przedmiotowi konkursu doświadczenie, przez
co Organizator rozumie opracowanie w przeciągu 5 lat przed ogłoszeniem konkursu rzeźby- pomnika
funkcjonującego w przestrzeni publicznej (rozumianej jako obszar o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów
społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z
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dnia 27 marca 2003 r. t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.) będącego upamiętnieniem wydarzenia
historycznego, ogólnie znanej osoby lub grupy osób.
5.3. Oświadczenia wymagane od uczestników konkursu
Uczestnik zainteresowany udziałem w konkursie zobowiązany jest złożyć wniosek o dopuszczenie do
udziału w konkursie na adres i w terminie wskazanym w Regulaminie, o treści wg wzoru Załącznika nr 1,
wraz z wymaganymi oświadczeniami, których treść stanowi część składową Załącznika nr 1.
5.4. Podpisy na wniosku
Wniosek i wszystkie oświadczenia uczestników konkursu muszą być czytelnie podpisane, a w przypadku
osób prawnych podpisy muszą być składane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
wymienione we właściwym rejestrze.
5.5. Koszt przygotowania wniosku
Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.
5.6. Zmiana lub wycofanie wniosku
Uczestnik konkursu może wyłącznie przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w Konkursie zmienić lub wycofać w/w wniosek. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o
wycofaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie musi zostać złożone w sposób i formie
przewidzianych dla złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
5.7. Uwagi podstawowe dotyczące składania wniosku
5.7.1. Wniosek wraz z oświadczeniami i załącznikami musi wpłynąć do siedziby Organizatora wskazanej
w pkt. 1.2. przed upływem terminu określonego w punkcie 4.2. Regulaminu.
5.7.2. W przypadku wysłania Wniosku za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej pod uwagę brana
jest data i godzina dostarczenia Wniosku do siedziby Organizatora określonej w pkt. 1.2. Regulaminu.
5.7.3. Wniosek i oświadczenia należy złożyć w oryginale.
5.7.4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.8. Zasady kwalifikacji i zaproszenia do udziału w konkursie
5.8.1. Organizator dokonuje oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie bezpośrednio po
upływie terminu składania w/w wniosków, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie
i przepisami Ustawy Pzp, a w razie potrzeby wzywa Uczestników do uzupełnienia Wniosków lub
złożenia wyjaśnień w zakresie określonym w art. 26 ust. 3, 3a i 4 Ustawy Pzp.
5.8.2. Po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w konkursie Organizator zaprosi do składania
prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania i warunki określone
w Regulaminie. Wszyscy Uczestnicy konkursu, którzy złożyli Wnioski o dopuszczenie do udziału w
konkursie, zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach oceny i kwalifikacji.
5.8.3. Uczestnicy niespełniający warunków udziału w konkursie podlegają wykluczeniu z udziału
w konkursie.
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6. Pola eksploatacji prac konkursowych oraz postanowienia dotyczące przejścia
autorskich praw majątkowych do najlepszej pracy konkursowej
6.1. Prace konkursowe ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie ani w inny
sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników konkursu.
6.2. Organizator, niezależnie od terminu wypłaty nagród i wyróżnienia i bez dodatkowego
wynagrodzenia
dla
Uczestników
konkursu,
zastrzega
sobie
prawo
prezentacji
i pierwszego publicznego udostępnienia wszystkich lub 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. W tym zakresie wszyscy Uczestnicy, którzy złożyli
prace konkursowe, udzielają Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej
terytorialnie czasowo od momentu zatwierdzenia wyników konkursu przez Kierownika Zamawiającego,
wyrażają ponadto zgodę na dokonanie niezbędnych modyfikacji (np. zmiany formatu) związanych z
publikacją prac konkursowych. Oświadczenie o udzieleniu licencji na powyższych zasadach zostało
zawarte we Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
6.3. Ustalenia pkt 6.1. i 6.2. nie naruszają osobistych praw autorskich autorów prac.
6.4. Organizator zastrzega sobie również prawo do publicznego podania nazw lub imion i nazwisk
wszystkich Uczestników, którzy złożyli prace konkursowe.
6.5. Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, przenosi ponadto
na Organizatora, prawa autorskie majątkowe do nagrodzonej pracy na następujących polach
eksploatacji:
a. 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;
b. umieszczenie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach
publikowanych dla celów promocyjnych Organizatora lub podmiotu wskazanego przez
Organizatora;
c. wprowadzanie w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu i
wykorzystywaniu w ramach publikacji on-line;
d. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
e. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie
za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane za
pośrednictwem satelity i Internetu;
f. wykorzystanie w dowolnej części dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji
Organizatora jego programów, audycji i publikacji;
g. sporządzenie wersji obcojęzycznych.
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6.6. Uczestnik konkursu oświadczy i zagwarantuje, iż korzystanie przez Organizatora
z utworu, nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych
i osobistych prawa autorskich osób trzecich.
6.7. Złożenie Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez
Uczestnika konkursu postanowień Regulaminu w zakresie praw majątkowych do pracy konkursowej.

7. Zaproszenie do negocjacji i podpisania umowy
7.1. Organizator zaprasza do przystąpienia do negocjacji Uczestnika konkursu, który otrzymał nagrodę w
postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w miejscu i terminie
wskazanym przez Organizatora.
7.2. Przedmiotem negocjacji będzie umowa na opracowanie pokonkursowej koncepcji pomnika
Wojciecha Korfantego w oparciu o istotne postanowienia umowy, stanowiące Załącznik Nr 7 do
Regulaminu.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo zobowiązania Uczestnika konkursu, który otrzymał nagrodę w
postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe
opracowanie pracy konkursowej, do uwzględnienia zaleceń Sądu Konkursowego. W takich
okolicznościach zalecenia pokonkursowe Sądu Konkursowego do wybranej pracy konkursowej
stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia z wolnej ręki.
7.4. Organizator może nie zawrzeć umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że realizacja inwestycji nie będzie leżała w interesie publicznym, jeżeli nie można było tego
przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. Organizator może nie
zawrzeć umowy również, jeśli w wyniku negocjacji prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki,
wystąpi jakakolwiek przesłanka skutkująca koniecznością unieważnienia postępowania zgodnie z art.
93 ust. 1 ustawy Pzp.

8. Zakres szczegółowego opracowania pracy po konkursie
Umowa dotycząca szczegółowego opracowania pracy po konkursie dotyczyła będzie między innymi:
- Opracowania koncepcji pokonkursowej (rzut (skala 1:50) , rozwinięcia, czyli widoki prostopadłe
do każdej ze stron pomnika (skala 1:10) oraz widoki perspektywiczne, w tym wizualizacje w
wersji papierowej i elektronicznej), uwzględniającej zalecenia Sądu Konkursowego,
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Instytutu Pamięci Narodowej,
zarządcy drogi oraz Zamawiającego (w zakresie właściwości tych podmiotów);
- Opracowania wytycznych odnośnie do posadowienia, mocowania pomnika i jego oświetlenia w
zakresie niezbędnym do zaprojektowania i wykonania przez Zamawiającego fundamentowania
w miejscu posadowienia pomnika i jego oświetlenia ;
- wykonania modeli (w glinie lub w innym materiale) w skali 1:1 i rysunków warsztatowych
detali w zakresie uwarunkowanym koncepcją, niezbędnych do realizacji rzeźby i tablicy, jeżeli
tablica występuje w nagrodzonej pracy konkursowej;
- Pełnienia nadzorów autorskich przy realizacji prac związanych z wykonywaniem pomnika
Wojciecha Korfantego;
- Przeniesienia autorskich praw majątkowych.
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W umowie określone zostanie wynagrodzenie za wykonanie umowy, ustalone jako wartość ryczałtowa
na podstawie polskich środowiskowych zasad wyceny prac projektowych w budownictwie.
Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 7 do niniejszego Regulaminu.

9. Inne ustalenia
9.1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Uczestnikom konkursu, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez organizatora przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI Ustawy.
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ROZDZIAŁ DRUGI: PRACA KONKURSOWA
10. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu
10.1. Przedmiot konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji pomnika – rzeźby figuralnej wraz z
zagospodarowaniem terenu otaczającego, upamiętniającego Wojciecha Korfantego, jednej z najbardziej
znaczących postaci XX-wiecznej historii Polski.
Lokalizacja pomnika: Warszawa, po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Al. Ujazdowskich z ul.
Agrykola przed ogrodzeniem Parku Łazienkowskiego, działki ew. o nr 1 i 3 z obrębu 50615.
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10.2. Założenia ideowe konkursu i ogólne wytyczne do koncepcji
Jednym z najbardziej znanych czynów Witolda Korfantego pozostaje wystąpienie w niemieckim
parlamencie z żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich polskich ziem zaboru pruskiego.
Forma pomnika może odwoływać się do tych wydarzeń, ale nie musi się do nich ograniczać.
Upamiętniana postać to przede wszystkim mąż stanu. Koncepcja plastyczna pomnika powinna to w
wyraźny sposób eksponować. Oczekuje się od autorów koncepcji pomnika znajomości życiorysu
Wojciecha Korfantego. Należy przewidzieć powierzchnię na towarzyszącą pomnikowi inskrypcję
upamiętniającą, której treść jest załącznikiem (Załącznik Nr 8e) do Regulaminu konkursu. Materiał
pozostaje do wyboru przez autora koncepcji, powinien on jednak zapewnić wysoką estetykę, trwałość
eksploatacji w wielkomiejskich warunkach.
10.3. Założenia programowo-przestrzenne
Koncepcja pomnika powinna opierać się na orientacji wschód – zachód. Pomnik powinien być zwrócony
przodem w kierunku al. Ujazdowskich. Koncepcja powinna uwzględniać także projekt zagospodarowania
najbliższego otoczenia pomnika i możliwość dojścia do niego z chodnika przy al. Ujazdowskich.
Ze względu na otaczającą pomnik zieleń nie jest wskazane projektowanie nadmiernie wysokich
kompozycji (maksymalnie 4 m). Projektowany obiekt powinien mieć formę kompozycji rzeźbiarskiej
charakteryzującej się poszanowaniem dla otaczającej zieleni i urbanistyczno – przestrzennej specyfiki tej
części Śródmieścia. Dopuszczalne jest projektowanie zieleni niskiej. Wskazane jest zapewnienie
oświetlenia obiektu, które pozwoli na odczytanie inskrypcji pomnikowej wieczorem, w pochmurne dni,
w warunkach słabego naświetlenia spowodowanego przesłaniającą zielenią.
10.4. Maksymalny planowany łączny koszt realizacji
Koszt realizacji pomnika na podstawie koncepcji wyłonionej w konkursie nie może przekroczyć kwoty
1.500 000 zł brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto).
W tej kwocie mieści się całkowity koszt wykonania opracowania koncepcji pokonkursowej, który nie
może przekroczyć kwoty 150.000 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).

11. Informacje na temat uwarunkowań stanu istniejącego
11.1. Współczesne zagospodarowanie obszaru
Obszar konkursu nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Decyzja ustalająca warunki zabudowy stanowi Załącznik nr 8g do niniejszego Regulaminu.
11.2. Ochrona konserwatorska
Obszar posadowienia pomnika wpisany jest do rejestru zabytków. Zalecenia konserwatorskie określone
są w Załączniku nr 8h do niniejszego Regulaminu.
11.3. Sieci uzbrojenia podziemnego
Informacje o stanie uzbrojenia podziemnego zawarte są w Załączniku Nr 8b do niniejszego Regulaminu .
11.4. Informacje dotyczące zieleni
Informacje dotyczące uwarunkowań związanych z otaczającą zielenią zawarte są w Załączniku Nr 8c do
niniejszego Regulaminu.
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11.5. Własność nieruchomości
Upamiętnienie realizowane będzie na nieruchomościach należących do m.st. Warszawy.

12. Wymogi przygotowania prac konkursowych
12.1. Ogólne zasady opracowania pracy konkursowej
Praca konkursowa powinna w sposób jednoznaczny i czytelny przedstawiać koncepcję. Zakres
i dokładność przedstawionej koncepcji, powinny umożliwić bezzwłoczne opracowanie koncepcji
pokonkursowej, obejmującej m.in. sporządzenie modelu rzeźby w skali 1:1.
Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich stron trzecich w zakresie merytorycznym, jak i
wykorzystanych narzędzi do jej opracowania.
Nie będą rozpatrywane prace konkursowe, które zostały opracowane w sposób umożliwiający
identyfikację ich autorów a Uczestnik konkursu/Uczestnicy konkursu, którzy złożyli takie prace
konkursowe, będzie/będą wykluczony/eni z konkursu.
Materiały nieobjęte zakresem konkursu nie będą oceniane.
12.2. Forma opracowania pracy konkursowej
Praca konkursowa musi składać się z: części graficznej i opisowej, zamieszczonych na planszach
i w albumie, modeli rzeźby - pomnika, zamkniętej koperty z kartą identyfikacyjną (Załącznik nr 5 do
Regulaminu) oraz zamkniętej koperty z nośnikiem elektronicznym z wersją elektroniczną pracy
konkursowej.
12.3. Zawartość pracy konkursowej
12.3.1. Plansza
Maksymalnie 1 plansza z treścią jednostronną, naklejoną na lekki, sztywny podkład formatu
100x70 cm w układzie poziomym, zawierająca: rzut (skala 1:50) , rozwinięcia, czyli widoki
prostopadłe do każdej ze stron pomnika (skala 1:10) oraz widoki perspektywiczne .
12.3.2. Album
Opracowanie zawierające opis koncepcji, zmniejszoną planszę, zdjęcia modelu oraz szacunkowy
kosztorys w formie oprawionego zeszytu formatu A-4. Część opisowa koncepcji winna wyjaśniać
w sposób czytelny i zwięzły koncepcję ideową, proponowane rozwiązania materiałowe i
techniczne oraz szacunkowy koszt brutto realizacji inwestycji, z podaniem jego składowych.
12.3.3. Modele
a) Model w skali 1:5. Model ma przedstawiać główny element założenia kompozycji: rzeźbę
figuralną.
b) Model gipsowy niepatynowany przedstawiający głowę z twarzą w skali 1:1 – w odniesieniu do
naturalnej wielkości głowy człowieka, a nie rzeźby docelowej. (Przy założeniu, że obwód głowy
zawiera się w przedziale od 54 do 63 cm).
12.3.4. Nośnik z wersją elektroniczną pracy konkursowej w zamkniętej kopercie.
Część cyfrowa pracy konkursowej nie będzie podlegała ocenie i zostanie otwarta dopiero
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po rozstrzygnięciu konkursu. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przekazania
Organizatorowi całości opracowania pracy konkursowej w postaci zapisu elektronicznego,
na płytach CD, DVD lub pamięci stałej (np. pendrive) w formatach:
- dla planszy: JPEG, TIFF, w rozdzielczości min. 150 DPI dla wielkości rzeczywistej, ewentualnie
PDF z którego plansze były drukowane;
- dla zdjęć JPG lub TIFF, w rozdzielczości min. 300 DPI dla podstawy 30 cm
- dla części opisowej: DOC, RTF, XLS lub PDF
Nośnik należy umieścić w zamkniętej kopercie. Należy zwrócić uwagę na pozbawienie plików
cech umożliwiających identyfikację autorów. Dokumenty na nośniku elektronicznym nie mogą
być chronione hasłem lub zabezpieczone w inny sposób przed korzystaniem z nich przez
Zamawiającego. Kopertę należy opisać jako: „NOŚNIK ELEKTRONICZNY”.
12.3.5. Zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną.
Koperta musi zawierać kartę identyfikacyjna wypełnioną wg Załącznika nr 5 do Regulaminu.
Kopertę należy opisać jako: „KARTA IDENTYFIKACYJNA”.
12.4. Opakowanie pracy.
Pracę konkursową należy starannie zapakować. Planszę należy opakować w sposób uniemożliwiający
bezszkodowe otwarcie opakowania oraz uszkodzenie zawartości. Opakowanie musi być nieprzezierne.
Wraz z planszą w opakowaniu umieszczamy zaklejone koperty z kartą identyfikacyjną i nośnikiem wersji
cyfrowej oraz album.
Model należy opakować w oddzielne sztywne, nieprzezierne opakowanie, uniemożliwiające
bezszkodowe otwarcie opakowania oraz uszkodzenie zawartości.
Oba opakowania należy w widocznym miejscu oznaczyć liczbą rozpoznawczą (opisaną w punkcie 12.5.)
oraz wyraźnie opisać: „KONKURS – POMNIK – KORFANTY”
12.5. Oznakowanie pracy konkursowej
Na żadnej ze stron opisu pracy konkursowej, ani na modelu, planszy opracowania graficznego, jak i na
ich opakowaniu, nie można umieszczać opisów lub znaków graficznych umożliwiających identyfikację
autora pracy. Prace konkursowe, które zostały opracowane w sposób umożliwiający identyfikację ich
autorów przed otwarciem kopert, nie będą rozpatrywane.
Pracę konkursową należy oznaczyć dowolną, sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą, którą należy umieścić
(zaleca się prawy górny róg, pole o wymiarach 6 cm x 1cm) na wszystkich elementach pracy, to znaczy
na pierwszej stronie albumu, planszy, na podstawie modelu, na załączanych do pracy konkursowej
zamkniętych kopertach zawierających Kartę identyfikacyjną oraz nośnik z wersją elektroniczną pracy
konkursowej oraz na opakowaniu pracy.
W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podana na
kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika konkursu.
Do pracy konkursowej należy dołączyć pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (Załącznik nr 4 do
Regulaminu) w otwartej kopercie, zaadresowanej na adres niebędący adresem Uczestnika konkursu. Na
ten adres zostanie odesłane pokwitowanie złożenia pracy konkursowej.
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Praca konkursowa złożona przez Uczestnika może być wycofana wyłącznie przed upływem terminu do
składania prac konkursowych. Wycofanie pracy może nastąpić po przedstawieniu oryginalnego
pokwitowania złożenia pracy, wystawionego przez Organizatora lub osobę przez niego wyznaczoną
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, że opakowania
i/lub koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA/UZUPEŁNIENIE”
Prace konkursowe przesłane pocztą, kurierem lub dostarczone w inny sposób, które dotrą do
Zamawiającego po terminie składania prac, co zostanie potwierdzone w sporządzonym protokole, nie
będą uznane za złożone i mogą być odebrane przez Uczestnika na jego koszt.
12.6. Zapewnienie anonimowości uczestników
Prace konkursowe zostaną zaszyfrowane przez Sekretarza Sądu Konkursowegp, poprzez nadanie
indywidualnego, trzycyfrowego kodu każdej pracy. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół, który
zostanie przekazany Kierownikowi Zamawiającego.

13. Tryb i zasady oceny prac konkursowych
13.1. Sąd konkursowy
Oceny złożonych prac konkursowych oraz wyboru najlepszych dokona na posiedzeniach niejawnych Sąd
Konkursowy, powołany przez Organizatora w składzie:
Przewodniczący Sądu:
Ewa Masny-Askanas - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Sędzia referent:
Sylwia Brzezińska - architekt, Główny Specjalista, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Członkowie Sądu Konkursowego:
dr hab. Maciej Aleksandrowicz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dr Jarosław Bełdowski, Członek Rady Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
Halina Bieda , Dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, radna sejmiku śląskiego
prof. dr hab. Sławomir Brzoska, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
dr hab. Maciej Fic, Z-ca Dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego
Wojciech Hawryłkiewicz, przedstawiciel Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
Tomasz Konior, Architekt
Bronisław Korfanty, członek rodziny Wojciecha Korfantego, radny sejmiku śląskiego
Beata Madany, historyk sztuki, Naczelnik Wydziału Opinii Konserwatorskich, Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków
dr Jarosław Makowski, b. Dyrektor Instytutu Obywatelskiego, radny sejmiku śląskiego
dr Józef Musioł, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie, Sędzia Sądu Najwyższego w stanie
spoczynku
Michał Olszewski, Z-ca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
Adam Siwek, Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej
Wojciech Wagner, Z-ca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
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Sąd Konkursowy ocenia zgodność prac konkursowych z istotnymi wymogami formalnymi i
merytorycznymi określonymi w Regulaminie oraz na podstawie kryteriów określonych w pkt. 13.2.
niniejszego Regulaminu.
Do współpracy z Sądem Konkursowym mogą zostać powołani konsultanci, eksperci lub biegli. O
potrzebie powołania ewentualnych ekspertów zdecyduje Sąd Konkursowy, a decyzję tę zatwierdzi
Kierownik Zamawiającego.
13.2. Kryteria oceny prac konkursowych
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
- IDEA
maksymalnie 45 punktów
(Czytelność ideowa upamiętnienia, wielowartościowość i głębia przekazu)
- FORMA
maksymalnie 45 punktów
(Atrakcyjność formy plastycznej, sposób nawiązania do otoczenia, ukształtowanie przestrzeni
publicznej, trwałość i odporność na eksploatację w wielkomiejskich warunkach)
- EKONOMIA maksymalnie 10 punktów
(Umiejętność dostosowania siły wyrazu do zastosowanych środków)
Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy na podstawie ww. kryteriów oraz
pod kątem spełnienia, co do zasady istotnych wymogów Regulaminu. Ocena będzie podlegała na
przyznaniu przez Sąd Konkursowy każdej pracy konkursowej punktów w ramach każdego kryterium.
O kolejności prac decydować będzie suma przyznanych punktów. Za najlepszą uznana zostanie praca
konkursowa, która otrzymała najwięcej punktów, jednak aby uzyskać nagrodę praca konkursowa musi
uzyskać liczbę punktów większą niż 70, przy wymogu uzyskania przynajmniej 1/3 liczby punktów
możliwych do uzyskania w poszczególnych kryteriach.
Podczas obrad zostanie sporządzony protokół z opisem czynności Sądu Konkursowego wraz z
uzasadnieniem wyboru prac i ich rankingiem oraz ewentualnymi uwagami członków Sądu
Konkursowego, wraz z wnioskami i zaleceniami, lub uzasadnieniem braku rozstrzygnięcia konkursu.

14. Nagrody
14.1. W konkursie mogą zostać przyznane : pierwsza nagroda, druga nagroda oraz nagroda w formie
wyróżnienia.
14.2. Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród:
- Pierwsza nagroda, kwota pieniężna w wysokości 40.000 złotych brutto oraz zaproszenie do
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie koncepcji pokonkursowej
pomnika Wojciecha Korfantego będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.
- Druga nagroda, kwota pieniężna w wysokości 25.000 złotych brutto.

Konkurs na koncepcję pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie

Str. 20

14.3. Organizator przewiduje przyznanie dodatkowej nagrody pieniężnej w formie wyróżnienia. Kwota
przeznaczona przez Organizatora na tę nagrodę wynosi 15.000 złotych brutto.
Wyróżnienie będzie przyznane pracy, która po uszeregowaniu przez Sąd Konkursowy, zajmie kolejne
miejsce w konkursie lub w ocenie Sądu Konkursowego, będzie warta wyróżnienia za przedstawione
w niej wyjątkowe rozwiązania.
14.4. Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do zmiany podziału puli nagród, jeśli w ocenie Sądu
konkursowego będzie to wynikało z przeprowadzonej oceny prac.
Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju lub liczby nagród lub nieprzyznania
pierwszej lub drugiej nagrody, jeśli w ocenie Sądu Konkursowego, złożone prace nie spełnią kryteriów
oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. Sąd konkursowy z analogicznych przyczyn może
również nie przyznać wyróżnienia lub ograniczyć jego wysokość.
14.5. Nagrody i wyróżnienie pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.
14.6. Propozycję przyznania określonych nagród przygotowuje Sąd Konkursowy, a zatwierdza Kierownik
Zamawiającego.
14.7. Prace konkursowe, którym nie przyznano nagród, będą do odebrania po zakończeniu wystawy
pokonkursowej, za zwrotem pokwitowania złożenia pracy. Zwrot prac nastąpi w miejscu i terminie
wskazanym przez Organizatora , po złożeniu wniosku w formie pisemnej przez Uczestnika
14.8. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w karcie
identyfikacyjnej pracy konkursowej (załącznik nr 5 do Regulaminu)
14.9. W przypadku, gdy najlepszej pracy zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji
w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, Zamawiający
skieruje zaproszenie do wybranego Uczestnika w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia
przez Kierownika Zamawiającego wyników konkursu.

15. Wyniki konkursu
15.1. Po rozstrzygnięciu Konkursu Organizator dokona odtajnienia i identyfikacji wszystkich prac
konkursowych, przyporządkowując prace poszczególnym Uczestnikom, na podstawie NUMERU
umieszczonego na kartach identyfikacyjnych załączonych do prac konkursowych .
15.2. W przypadku stwierdzenia po identyfikacji prac konkursowych, że:
- praca konkursowa została złożona przez Uczestnika niedopuszczonego do udziału w konkursie;
- Uczestnik konkursu nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie konkursu lub/i we wniosku
o dopuszczenie,
wówczas taka praca lub prace zostaną odrzucone, a Uczestnik taki zostaje wykluczony z udziału w
konkursie i nie przysługuje mu prawo do żadnej nagrody.
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15.3. O wynikach konkursu Organizator zawiadomi wszystkich Uczestników konkursu, którzy złożyli
prace konkursowe a także zamieści ogłoszenie wyników konkursu na swojej stronie internetowej tj.
http://zabytki.um.warszawa.pl/ .
15.4. Po rozstrzygnięciu Konkursu wszystkie lub wybrane prace konkursowe zostaną zaprezentowane na
wystawie pokonkursowej, o czym Organizator zawiadomi odrębnie.
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15. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU ORAZ MATERIAŁY DO
KONKURSU
15.1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
15.2. Załącznik nr 1a - Oświadczenie Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w
konkursie/Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie o spełnieniu określonego
przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w
zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
15.3. Załącznik nr 1b - Oświadczenie Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w
konkursie/Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie o przynależności lub braku
przynależności do grupy kapitałowej
15.4. Załącznik nr 2 – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika Konkursu samodzielnie
biorącego udział w konkursie.
15.5. Załącznik nr 3 - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie
biorących udział w Konkursie.
15.6. Załącznik nr 4 - wzór pokwitowania złożenia pracy konkursowej.
15.7. Załącznik nr 5 - wzór karty identyfikacyjnej dla pracy konkursowej.
15.8. Załącznik nr 6 – Informacja o planowanych kosztach wykonania prac realizowanych
na podstawie pracy konkursowej oraz kosztach wykonania przedmiotu zamówienia.
15.9. Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy na wykonanie pokonkursowej koncepcji pomnika
Wojciecha Korfantego będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej stanowiącej
przedmiot zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
15.10. Załącznik nr 8 – Materiały do konkursu (wersja elektroniczna):
Załącznik nr 8a - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500
Załącznik nr 8b - Informacje na temat sieci infrastruktury podziemnej w rejonie opracowania
Załącznik nr 8c - Informacje dotyczące zieleni
Załącznik nr 8d - Uchwała Rady Warszawy o wzniesieniu pomnika
Załącznik nr 8e - Treść inskrypcji upamiętniającej
Załącznik nr 8f - Zdjęcia terenu
Załącznik nr 8g - Decyzja o warunkach zabudowy
Załącznik nr 8h - Zalecenia konserwatorskie

