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Załącznik do Zarządzenia Nr 1693/2004

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5.10.2004 r.

REGULAMIN KONKURSU 
na

OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ 
„MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM SPORTU I EDUKACJI   

W KRAKOWIE – NOWEJ HUCIE "

(zwany dalej „Regulaminem”)

1. Informacje o zamawiającym (organizatorze konkursu)

Gmina Miejska Kraków
Urząd Miasta Krakowa 
Wydział Organizacji i Nadzoru
31-004 Kraków
Plac Wszystkich Świętych 3-4

2. Forma konkursu

2.1. Konkurs jest jednoetapowy, ogólnopolski otwarty, urbanistyczno - architektoniczny, realizacyjny, 

prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą". 

2.2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne nagrody za wykonanie i przeniesienie prawa 

autorskiego do pracy konkursowej, wybranej przez Sąd Konkursowy, zwany dalej "Sądem".

3. Przedmiot i cel konkursu

3.1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 

„MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM SPORTU I EDUKACJI W KRAKOWIE – NOWEJ HUCIE", zwanego 

dalej MCSiE.

3.2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji urbanistyczno –architektonicznej 

obejmującej teren lokalizacji przedmiotowej inwestycji oraz spełniającej założenia programowe 

opisane w Regulaminie, na podstawie której zostanie wykonany projekt budowlany 

Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji.

3.3. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

3.3.1 OPIS STANU ISTNEJĄCEGO TERENU LOKALIZACJI ORAZ KONTEKSTU OTOCZENIA 

3.3.1.1. Na teren lokalizacji MCSiE, stanowiącego przedmiot niniejszego konkursu, składają się 

dwie działki: pierwsza o pow. 2,0633 ha, zapisana w rejestrze gruntów w obrębie 46, 

pod numerem 521/12, przeznaczona na lokalizację MCSE, oraz druga zapisana w  

rejestrze gruntów w obrębie 46, pod numerem 521/14 o powierzchni 0,1187 ha, 

przeznaczona na rozwiązanie przyłączenia MCSiE do istniejącej ulicy.
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3.3.1.2. Lokalizacja znajduje się we wschodniej części Krakowa, w dzielnicy Nowa Huta.

3.3.1.3. Obie działki położone są w bezpośrednim sąsiedztwie terenów sportowych K.S. „Hutnik” 

przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie. Ich bezpośrednie otoczenie stanowią od wschodu i 

zachodu boiska treningowe. Na północ znajduje się stadion K.S. „Hutnik”, korty 

tenisowe, zaplecza techniczne, oraz hala sportowa.

3.3.1.4. W sąsiedztwie (przy ul. Klasztornej) znajduje się, położony w kierunku  zachodnim 

zabytkowy zespół  opactwa Cystersów, założonego w 1222 r. 

3.3.1.5. Kontekst terenu lokalizacji pokazuje zdjęcie lotnicze (stan z roku 1997) załączone na 

płycie CD-ROM (załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu).

3.3.1.6. Teren lokalizacji nie jest objęty planem miejscowym zagospodarowania  przestrzennego.

3.3.1.7. Dla lokalizacji została wydana decyzja ULI CP nr:AU-2/7331/1432/04, określająca 

warunki zagospodarowania i zabudowy zespołu MCSiE. Decyzja zawiera oprócz 

warunków zagospodarowania i zabudowy, również warunki techniczne zaopatrzenia w 

media oraz przyłączeń do sieci uzbrojenia miejskiego. Decyzja jest integralną częścią  

Regulaminu. 

     Decyzja jest dołączona na płycie CD-ROM (załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu), w 

formie plików .pdf (w katalogu „ULI”)

3.3.1.8. Decyzja ULI CP  stanowić będzie podstawę do wystąpienia z wnioskiem o   pozwolenie  

na budowę.

3.3.2 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

3.3.2.1. Celem przedsięwzięcia MCSiE jest stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań oraz  

spędzania wolnego czasu dla młodzieży krakowskiej, w szczególności  z  rejonu  Nowej 

Huty.

3.3.2.2. Program Funkcjonalny MCSiE jest ukierunkowany na zapewnienie warunków      

różnorodnych  form aktywnego spędzania wolnego czasu, zarówno w zakresie własnych  

zainteresowań jak również z pomocą instruktorów lub trenerów.

            Program funkcjonalny MCSiE stwarza przestrzenne warunki i zapewnia  możliwości 

uprawniania sportu amatorskiego i wyczynowego, aktywnego spędzania czasu, edukacji.

3.3.2.3. Program Funkcjonalny MCSiE  jest adresowany zarówno do indywidualnych 

użytkowników  znajdujących tu miejsce spędzania wolnego czasu, dla realizacji swoich  

zainteresowań jak również zapewnia możliwości współpracy ze szkołami (poprzez  

udostępnianie pomieszczeń i urządzeń terenowych) i organizacjami zrzeszającymi   

przede wszystkim  młodzież.

3.3.2.4. Program Funkcjonalny obiektów kubaturowych  jest zamieszczony w Tabeli na płycie 

CD-ROM stanowiącej załącznik nr 6 (na płycie CD-Rom) do niniejszego Regulaminu jako 

plik: „MCSE_program.xls”, oraz   dołączony w formie wydruku A4 jako załącznik nr 7 do 

niniejszego Regulaminu.
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3.3.2.5. Tabela powinna zostać wypełniona zgodnie ze stanem projektowanym i dołączona w 

formie wydruku jako załącznik do opisu, o którym mowa w pkt 9.1.2.

      

3.3.2.6. Tabela jest plikiem Microsoft Excel®, otwartym do edycji, lecz nie będzie wymagana w 

formie elektronicznej, a jedynie jako wydruk A4, z zachowaniem  

           układu i zawartości  informacji.

3.3.3   OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

3.3.3.1. Kształtując  formę obiektów i ich układów, poszukując   rozwiązań  przestrzeni 

publicznych MCSiE, powinno się brać pod uwagę potrzebę akceptacji i   identyfikacji 

użytkowników z miejscem. Jakość przestrzeni, walory architektoniczne,  powinny 

stanowić powszechnie dostrzegalne cechy rozwiązania. 

3.3.3.2. Centrum powinno posiadać zdefiniowane i rozpoznawalne przestrzenie publiczne.

3.3.3.3. Niezwykle istotną cechą ma być ekonomika eksploatacji i trwałość rozwiązań, 

    objawiająca się odpornością zarówno na codzienne użytkowanie jak też wandalizm i    

     rozmyślne niszczenie.

3.3.3.4. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie kondygnacje budynków  

publicznych muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

3.3.3.5. Można zaprojektować pionowy element - akcent ułatwiający identyfikację miejsca,  

umieszczony w dowolnie wybranej części Centrum. Dla tego elementu nie obowiązuje   

ograniczenie wysokości zabudowy do 12 metrów.

3.3.4   STREFY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren lokalizacji składa się z trzech podstawowych części:

3.3.4.1. Części północnej – pasa terenu przeznaczonego do zapewnienia oddzielnego wjazdu i 

wyjazdu z  lokalnej drogi na działce 521/14 oraz umieszczenia podjazdu do budynku 

(budynków) i do 60  miejsc parkingowych

3.3.4.2. Części środkowej – z podstawowym przeznaczeniem dla obiektów kubaturowych w 

obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Wysokość budynków nie 

może przekraczać 12 metrów (budynki niskie). Od wschodu i zachodu, pomiędzy 

granicami działki a linią zabudowy  znajdują się pasy o szerokości nie mniejszej  niż 12 

metrów. Mogą służyć do lokalizacji terenowych urządzeń sportowych rekreacyjnych  oraz 

komunikacji. W tych pasach terenu nie wolno lokalizować budynków. Należy przewidzieć 

szpalery zieleni wzdłuż granic działki, poprzez  możliwie maksymalne  zachowanie 

istniejącej zieleni wysokiej. Część środkowa oddzielona jest od części południowej grupą 

zieleni wysokiej wzdłuż rowu - dawnego cieku wodnego tzw. „suchych stawów” , który 

należy zachować.

3.3.4.3. Części południowej – przeznaczonej dla umieszczenia urządzeń terenowych, sportowych 

i rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem zieleni. 
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3.3.4.4. Linia zabudowy pokazana jest w załączniku graficznym (plik MCSE_1-500.dwg, MCSE_1-

1000.dwg na płycie CD zał. nr 6 do Regulaminu).

3.3.5 ETAPOWANIE:

3.3.5.1. Należy przewidzieć możliwość etapowania realizacji MCSiE. W przypadku podjęcia  

    przez inwestora decyzji o  realizacji MCSiE w dwóch etapach - do realizacji w  

   drugim  etapie jest przewidywany jedynie budynek  krytej pływalni wraz z zapleczem.

3.3.5.2. Pierwszy etap obejmuje wszystkie pozostałe elementy Programu Funkcjonalnego  

    dla obiektów kubaturowych  oraz   pełny program urządzenia i zagospodarowania  

    terenu.

3.3.5.3. Pierwszy etap musi posiadać wszelkie cechy pozwalające na  normalne  

   funkcjonowanie obiektu i  nie może stanowić tymczasowego rozwiązania  

   przestrzennego  ani funkcjonalnego. Ilość tzw. prac straconych, w przypadku ich wystąpienia 

należy ograniczyć do minimum.

3.3.6 WYTYCZNE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.3.6.1. Komunikacja kołowa i piesza:

- Istnieje dostęp z ul. Ptaszyckiego poprzez ulicę wewnętrzną zespołu K.S. Hutnika,  

   biegnącą  w kierunku północ –południe pomiędzy stadionem a budynkiem hali   

   sportowej. Przy ul. Ptaszyckiego mieszczą się również przystanki komunikacji  

   masowej – tramwajowe i autobusowe.

- Dojazd od terenu lokalizacji MCSiE zapewnia wewnętrzna droga położona na  

   działce 521/14. Należy  zaprojektować  osobny  wjazd i wyjazd na teren MCSiE z  

   tej drogi. 

- Należy zaprojektować parkingi na działce 521/12 – do 60 miejsc postojowych.

- Należy zapewnić obsługę terenu do obiektów ciągami pieszo – jezdnymi  

   utwardzonymi.

- Należy zapewnić drogi pożarowe odpowiednio do przyjętych rozwiązań. 

- Cały teren i wszystkie obiekty muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

3.3.6.2. Uzbrojenie terenu i przyłącza.

Wszystkie elementy uzbrojenia terenu i przyłączy do sieci uzbrojenia miejskiego należy 

przewidzieć zgodnie z warunkami w decyzji ULI CP ( na CD zał. nr 6 do niniejszego 

Regulaminu)

3.3.6.3. Zieleń:

- Najstarszym i najbardziej wartościowym elementem istniejącej szaty roślinnej i 

przeznaczonym do zachowania - jest pasmo zadrzewień rozciągające się wzdłuż rowu -

dawnego cieku (stanowiące granice pomiędzy strefą środkową i południową), 

zbiegającego do podnóża nasypu przecinającego południowo-wschodni narożnik działki. 

Złożone jest ono z okazałych wiązów  [ok. 80-100 letnich), z domieszką olszy czarnej i 
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topoli czarnej, z podszyciem czeremchy, derenia i bzu czarnego. Jest to fragment 

drzewostanu o charakterze seminaturalnym, fitosocjologicznie nawiązujący do 

zbiorowiska łęgu wiązowego [taką postać drzewostanu reprezentuje położony niedaleko 

„Lasek Mogilski”). Większość drzew wymaga zabiegów pielęgnacyjnych (przede 

wszystkim cięć sanitarnych), jednak cechują się one zwykle jeszcze dobrą żywotnością i 

mają perspektywę dalszego długoletniego rozwoju. Niezbędne będzie też 

uporządkowanie rowu, przy którym usytuowane jest zadrzewienie. O ile będzie to 

możliwe, wskazane jest przywrócenie w tym miejscu formy cieku wodnego, datowanego 

prawdopodobnie na czasy istnienia na tym terenie tzw. „suchych stawów”.

        - W części „środkowej”, przeznaczonej pod obiekty kubaturowe (znajduje się tutaj 

rozpoczęta niegdyś budowa – do likwidacji) należy pozostawić pojedyncze drzewa (topoli 

czarnej lub wiązu), wykonując niezbędne zabiegi pielęgnacyjne i kształtujące, lub 

stosowne nasadzenia – odpowiednio do przyjętej koncepcji przestrzennej. Należy 

przewidzieć pozostawienie zadrzewień wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy działki, 

stanowiących naturalne „zielone pierzeje” lokalizacji.

        - W południowej części działki, gdzie planowane jest usytuowanie różnych obiektów oraz 

urządzeń sportowych i rekreacyjnych nie przewiduje się adaptacji istniejącej zieleni. 

Można przewidzieć nasadzenia zgodne z projektowanym układem funkcjonalnym i 

przestrzennym.

3.3.6.4. Program urządzeń terenowych:

- Program i sposób rozmieszczenia urządzeń sportowych, małej architektury i innych 

elementów urządzenia terenu podaje się jako orientacyjny pozostawiając ostateczne 

decyzje projektantom. 

Należy jednak przewidzieć przestrzenie powiązane z rozwiązaniem architektonicznym, 

które stanowią:

1. amfiteatr ziemny;

2. ściana do „grafitti” 

3. alejki spacerowe 

- Należy przewidzieć następujące urządzenia sportowe i rekreacyjne, w tym kompleks 

boisk,   zapewniających możliwość gry w:

4. piłkę ręczną 7-osobową

5. siatkówkę (3 boiska)

6. koszykówkę

                oraz:

7. skate-park

8. urządzenia do zabaw sportowo – rekreacyjnych.

- Wymagane jest, aby boiska i inne nawierzchnie utwardzone były wykonane z materiałów 

tanich oraz łatwych do utrzymania i eksploatacji.

3.3.7 WARUNKI GEOLOGICZNE:
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         „Wstępna opinia geologiczna” jest zamieszczona na płycie CD-ROM (załącznik nr 6) w                      

          formie pliku „MCSE_geologia.pdf”.

4. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy 

konkursowej.

4.1 Maksymalny koszt realizacji inwestycji dla obydwu etapów określa się na kwotę 11 mln PLN. 

4.2 Kwota obejmuje środki przeznaczone na:

4.2.1.Kompletne zagospodarowanie i urządzenie terenu;

4.2.2. Budynki w stanie wykończonym wraz z stałym wyposażeniem instalacyjnym, gotowym na 

przekazanie do użytkowania.

4.3. Kwota, o której mowa w pkt 4.1 nie obejmuje kosztów:

4.3.1. Uzbrojenia terenu poza granicami lokalizacji;

4.3.2. Wyposażenia ruchomego budynków.

5. Warunki, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu by zostać dopuszczeni do składania 

prac konkursowych

5.1. Uczestnikami konkursu mogą być:

5.1.1. Osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń oraz są członkami właściwej Izby Architektów, zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(t. jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.)

5.1.2. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

dysponujące osobami fizycznymi, o których mowa w pkt. 5.1.1.

5.1.3. Osoby, o których mowa w punktach 5.1.1. i 5.1.2., występujące wspólnie (wówczas 

przepisy ustawy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników 

konkursu biorących wspólnie udział w konkursie)

5.2. Uczestnicy konkursu muszą spełniać następujące wymagania:

5.2.1. Posiadania niezbędnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

5.2.2. Posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5.2.3. Pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy 

konkursowej,

5.2.4. Nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
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5.2.5. Zostania dopuszczonym do udziału w konkursie i złożenia pracy konkursowej w terminie 

wymaganym niniejszym Regulaminem.

5.3. W przypadku wykonywania pracy konkursowej przez osoby występujące wspólnie, jeden z 

uczestników musi spełniać wymagania, o których mowa w pkt. 5.1.1. niniejszego Regulaminu.

W przypadku złożenia jednej pracy konkursowej przez kilka podmiotów biorących wspólnie 

udział w konkursie, uczestnicy konkursu ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

konkursie i postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w konkursie i 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z podmiotów 

biorących wspólnie udział w konkursie składa dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.1., 6.1.3. 

i 6.1.4. Pozostałe dokumenty (wymienione w pkt. 6.1.2., 6.1.5., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4., 

6.2.5, 6.2.6.) składa ustanowiony pełnomocnik.

5.4. Nie mogą być uczestnikami konkursu osoby, które: 

-     są członkami Sądu Konkursowego,

-     brały udział w opracowywaniu Regulaminu lub organizowaniu konkursu.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu 

wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie (wzór wg załącznika Nr 1 do 

niniejszego Regulaminu), w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań. 

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział uczestnicy konkursu spełniający warunki, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, na potwierdzenie czego muszą dostarczyć następujące dokumenty:

6.1.1. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika konkursu 

„Oświadczenie uczestnika konkursu” według druku stanowiącego załącznik nr  2 do 

Regulaminu,

6.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej. Za aktualny uważa się odpis lub zaświadczenie 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o 

dopuszczenie do udziału w konkursie. Dokument ten nie jest wymagany w przypadku 

złożenia oferty przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. W 

przypadku:

1. podmiotów posiadających osobowość prawną i spółek prawa handlowego nie 

posiadających osobowości prawnej będzie to wyciąg z Krajowego Rejestru 

Sądowego,

2. osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą będzie to zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

6.1.3 Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika konkursu 

oświadczenie o posiadanych przez co najmniej jedną osobę wykonującą pracę konkursową 
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uprawnieniach oraz prawie wykonywania zawodu, o których mowa w pkt. 5.1.1 według 

druku stanowiącego załącznik nr  2 do Regulaminu,

6.1.4 Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika konkursu 

wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać pracę konkursową oraz pozostałych osób 

uczestniczących w pracach nad przygotowaniem pracy konkursowej wraz z podaniem ich 

imienia i nazwiska, posiadanych kwalifikacji niezbędnych do wykonania pracy konkursowej, 

według druku stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,

6.1.5 Pełnomocnictwo do reprezentowania uczestnika konkursu w konkursie, jeżeli osoba 

(osoby) reprezentująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku udzielania 

pełnomocnictwa wymagana jest forma i rodzaj pełnomocnictwa do poszczególnych 

czynności. Pełnomocnictwo musi być załączone w formie oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a 

ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960).

6.2 Dodatkowo, uczestnik konkursu powinien złożyć:

6.2.1 Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika konkursu 

„Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie” według druku stanowiącego załącznik nr 

1 do niniejszego Regulaminu,

6.2.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania uczestnika konkursu w konkursie i postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w konkursie i postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy uczestnicy konkursu wspólnie biorą 

udział w konkursie. Pełnomocnictwo musi być załączone w formie oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a 

ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960). 

6.2.3 Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, która musi zawierać co 

najmniej: oznaczenie stron, oznaczenie celu dla którego umowa została zawarta, 

oznaczony czas trwania umowy, oznaczenie sposobu prowadzenia spraw uczestników 

konkursu występujących wspólnie oraz sposobu ich reprezentacji, określenie zakresu 

działania poszczególnych stron umowy oraz sposób ustania podmiotu występującego 

wspólnie. 

6.2.4 Wypełnioną „Kartę identyfikacyjną” zawierającą dowolną sześciocyfrową liczbę 

rozpoznawczą, umieszczoną w osobnej, trwale zamkniętej kopercie. Koperta musi być 

opatrzona napisem „Karta identyfikacyjna”. Wzór karty identyfikacyjnej stanowi załącznik 

nr  4 do niniejszego Regulaminu,

6.2.5 Pisemne oświadczenie dotyczące praw autorskich do pracy konkursowej, według druku 

stanowiącego załącznik nr 5  do Regulaminu, 

6.2.6 Pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 
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101, poz. 926 z późn. zm.) według druku stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu.

6.3 Sposób przygotowania wniosku:

6.3.1 Dokumenty, o których mowa w punktach 6.1.2. i 6.2.3. mogą być przedstawione w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika 

konkursu (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania uczestnika konkursu). W przypadku, gdy przedstawiona 

kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a 

zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób może on zażądać 

przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

6.3.2 Dokumenty składające się na wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie powinny być 

oprawione w sposób uniemożliwiający ich  zdekompletowanie. (zszyte lub zbindowane)

6.3.3 Uczestnik konkursu powinien ponumerować każdą zapisaną stronę wniosku o dopuszczenie 

do udziału w konkursie oraz wpisać ilość stron na druku ”Wniosek o dopuszczenie do 

udziału w konkursie”.

6.3.4 Uczestnik konkursu powinien przygotować spis zawierający wykaz wszystkich dokumentów 

składających się na wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie z podaniem numeru 

strony, na której dany dokument się znajduje.

6.3.5 Dokumenty należy wypełnić w sposób czytelny i trwały. Poprawki muszą być naniesione 

czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania uczestnika. W 

przypadku, gdy jakikolwiek z wymaganych dokumentów nie dotyczy uczestnika, jest on 

zobowiązany złożyć oświadczenie wskazujące te dokumenty wraz z uzasadnieniem ich nie 

przedłożenia.

7 Sposób porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami konkursu oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów.

Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i uczestnicy przekazują pisemnie. 

Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną uważa się 

za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 

niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

8 Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

8.1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać osobiście lub drogą pocztową do 

dnia 3 listopada 2004 r. godz. 1500 na adres: 

Wydział Organizacji i Nadzoru
Referat Zamówień Publicznych

Urzędu Miasta Krakowa
 Plac Wszystkich Świętych 3/4

31-004 Kraków 
z dopiskiem „konkurs - MCSiE - wniosek”
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8.2. Obowiązuje data dostarczenia do organizatora. Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone 

bez otwierania.

8.3. W kopercie zawierającej wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy umieścić 

kopertę zawierającą „Kartę identyfikacyjną”, o której mowa w pkt. 6.2.4 niniejszego 

Regulaminu.

8.4. Niezwłocznie po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, 

Sekretarz organizacyjny Sądu Konkursowego dokona ich otwarcia. Koperta zawierająca „Kartę 

identyfikacyjną” pracy pozostanie zamknięta do czasu rozstrzygnięcia konkursu przez Sąd.

8.5. Zamawiający dopuści do udziału w konkursie i zaprosi do składania prac konkursowych 

uczestników konkursu spełniających wymagania określone w punkcie 5 i 6 Regulaminu. 

Uczestnicy konkursu, którzy nie spełnią wymagań określonych w Regulaminie konkursu będą 

podlegali wykluczeniu.

8.6. O dopuszczeniu do udziału w konkursie Sekretarz Organizacyjny Sądu poinformuje 

uczestników konkursu do dnia 10 listopada 2004 r.

9. Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej

9.1 ZAKRES RZECZOWY

9.1.1 Część rysunkowa zawierająca:

9.1.1.1. Zagospodarowanie terenu z rzutem parteru dla całości opracowania w skali 1:500, 

sporządzona na mapie zasadniczej, z zaznaczeniem podziału na etapy realizacji 

inwestycji w odniesieniu do obiektów kubaturowych i zagospodarowania terenu;

9.1.1.2. Aksonometrię zgodną z załącznikiem nr 8 oraz układem zamieszczonym  w pliku 

MCSE_1-500.dwg - layout „plansza_1” (dopuszcza się stosowanie koloru);

9.1.1.3. Rzuty przyziemia i pozostałych kondygnacji z opisem pomieszczeń zamieszczonym na 

rysunku w skali 1:200;

9.1.1.4. Przekroje, elewacje w zakresie umożliwiającym możliwie pełną prezentację  rozwiązania 

w skali  1:200;

9.1.1.5. Wybrany fragment elewacji z pokazaniem ukształtowania, materiałów kolorystyki i 

rozwiązań techniczno – budowlanych obrazujący ich trwałość i odporność elewacji i 

przekrój – skala 1:20

9.1.1.6. Dowolną perspektywę (wizualizację) pokazującą charakter obiektu.

9.1.2 Część opisowa zawierająca:

9.1.2.1. Tabelę z programem funkcjonalnym – wydruk A4 , 

9.1.2.2. Informację o  planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na  

podstawie pracy konkursowej w formie szacunkowego zestawienia kosztów realizacji, 

uwzględniającego elementy opisane w pkt. 4.2 Regulaminu,
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9.1.2.3. Zwięzły opis techniczny, stanowiący uzupełnienie treści pokazanych na planszach, 

dodatkowe informacje o zaproponowanych rozwiązaniach kompozycyjnych, 

funkcjonalnych i technicznych - nie przekraczający 2 stron A4.  

9.1.3 Pozycje opisane w pkt 9.1.2  mają być ułożone w ww. kolejności. Wszystkie kartki opisu powinny 

zostać oprawione razem trwale (zbindowane, zszyte) w formacie A4. Pierwsza strona ma być opatrzona 

w prawym górnym rogu sześciocyfrową liczbą identyfikacyjną oraz na środku zawierać tytuł  

„Młodzieżowe Centrum Sportu i Edukacji – konkurs”, strony opisu mają być ponumerowane, a na 

ostatniej stronie ma być umieszczony spis treści oraz podana ilość wszystkich stron.

      

9.2 FORMA OPRACOWANIA ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI PRAC:

   9.2.1. Praca konkursowa ma zawierać 3 plansze o wymiarach 100x70cm umieszczone na 

sztywnym podkładzie. Układ  plansz pionowy wg poniższego schematu. Rysunki mają 

być wykonane w technice czarno – białej za wyjątkiem: kolorystyki,  dowolnej 

perspektywy (wizualizacji) oraz aksonometrii. 

Plansza Nr 1         *

aksonometria;

plansza Nr 2

rzut 1:200

plansza Nr 3

elewacje1:200,

przekroje 1:200

plan zagospodarowania

z rzutem parteru 1:500

rzut 1:200 detal1:20,

dowolna perspektywa

                     * obowiązkowy układ  planszy nr 1 zawarty jest na CD w pliku MCSE_1-500.dwg  jako layuout „plansza_1” oraz 

                                  pokazany jest na wydruku A4 jako zał.8 do warunków

              9.2.2. Część opisowa sporządzona wg pkt 9.1.2  w dwóch egzemplarzach

10. Miejsce i termin składania prac konkursowych przez uczestników konkursu

10.1. Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 12 stycznia 2005 r., do godz. 1500, 

osobiście lub drogą pocztową na adres: 

Wydział Organizacji i Nadzoru
Referat Zamówień Publicznych

Urzędu Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3/4

31-004 Kraków 
Decyduje data dostarczenia pracy do organizatora na podany adres. Prace złożone po terminie 

zostaną zwrócone bez otwierania. 

10.2. Wszystkie plansze, 2 egzemplarze opisu należy oznaczyć dowolnie wybraną sześciocyfrową liczbą 

rozpoznawczą wielkości 1 cm (pionowo) i 6 cm (poziomo), umieszczoną w prawym górnym rogu 
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opisywanego elementu. Podobnie należy oznaczyć kartę pokwitowania odbioru pracy 

konkursowej. 

10.3. W nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu może znajdować się tylko jedna, niepodpisana 

praca konkursowa, a opakowanie należy opatrzyć jedynie następującymi informacjami:

Praca konkursowa na „Młodzieżowe Centrum Sportu i Edukacji 

w Krakowie – Nowej Hucie”

10.4. Uczestnicy konkursu składają pracę konkursową wraz z informacją o planowanych łącznych 

kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej.

10.5. Składający prace otrzymają przy złożeniu pracy w siedzibie organizatora kartę pokwitowania. 

Kartę pokwitowania należy zachować, ponieważ stanowić ona będzie podstawę wypłacenia 

nagrody lub odebrania nie nagrodzonej pracy konkursowej. 

10.6. Na pracach nie wolno umieszczać żadnych znaków rozpoznawczych ani napisów nie związanych 

z ich treścią, za wyjątkiem liczby rozpoznawczej. Praca konkursowa nie może w żaden sposób 

wskazywać na autora będącego uczestnikiem konkursu. 

10.7. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz związane z przygotowaniem i 

złożeniem pracy konkursowej ponosi uczestnik konkursu. 

10.8. Nagrodzone prace nie będą zwracane uczestnikom.

11. Kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

11.1. Ocena prac konkursowych przez sąd konkursowy odbywać się będzie według następujących 

kryteriów: 

11.1.1 Kreatywność rozwiązania uwzględniającą szczególne ukształtowanie terenu 40%,

11.1.2. Funkcjonalność przyjętych rozwiązań 30%,

11.1.3. Walory ekonomiczne i trwałość proponowanych rozwiązań 30%.

12. Skład Sądu konkursowego 

W skład Sądu  Konkursowego wchodzą:

1.Przewodniczący Sądu - Marek Dunikowski - SARP, IA,

2.Zastepca Przewodniczącego Sądu - Krystyna Kollbek - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych 

UMK

3.Sekretarz Organizacyjny - Michał Miętka - IA;

4. Członkowie Sądu:

Ryszard Jurkowski - SARP, IA,

Dariusz Kozłowski - SARP, IA,

Andrzej Wyżykowski - SARP, IA;
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Zrinka Perčić - Referat Zamówień Publicznych;

13. Rodzaj i wysokość nagród

13.1. Nagrodami w konkursie są zaproszenie do negocjacji w trybie zmówienia z wolnej ręki 

           autora zwycięskiej pracy konkursowej oraz nagrody pieniężne: 

I nagroda w wysokości: 25 000 PLN

II nagroda w wysokości:10 000 PLN

III nagroda w wysokości: 5 000 PLN

13.2. Laureat konkursu, autor zwycięskiej pracy - nagrodzonej I nagrodą, zostanie zaproszony do 

negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na:

13.2.1 Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego (w zakresie i zgodnie z obowiązującymi w 

chwili rozstrzygnięcia konkursu przepisami określającymi projekt budowlany), wraz ze 

Zbiorczym Zestawieniem Kosztów, 

 13.2.2. Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę MCSiE 

skutkującego wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

13.3 Wypłata nagród nastąpi w PLN.

13.4 Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

14 Termin wypłacenia nagrody pieniężnej

Nagrody pieniężne zostaną wypłacone przelewem na konto wskazane we wniosku 

o dopuszczenie do udziału w konkursie w terminie do dnia 16 luty 2005 r.

15 Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych

15.1 Po rozstrzygnięciu konkursu i wypłaceniu nagród nagrodzone prace przechodzą na własność 

Zamawiającego.

15.2 Autor/autorzy nagrodzonych prac konkursowych wyrażają zgodę na nieodpłatne przejście 

autorskich praw majątkowych na zamawiającego w zakresie:

15.2.1 Wystawiania pracy konkursowej w całości lub części przez zamawiającego bez 

ograniczeń co do miejsca, czasu i formy

15.2.2 Wykorzystania pracy konkursowej dla celów opracowań, studiów i analiz 

inwestycyjnych

15.2.3 Zwielokrotniania pracy konkursowej w całości lub części poprzez dokonywanie 

kserokopii i wprowadzanie do pamięci komputera w celach niekomercyjnych

15.2.4 Wielokrotnej publikacji pracy konkursowej w całości lub części w celu sporządzenia 

katalogu, promocji inwestycji, rozpowszechniania informacji o konkursie, promocji 

Miasta Krakowa, bez ograniczeń co do miejsca, czasu i formy tylko w celach 

niekomercyjnych.
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15.3 Przejście autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy konkursowej (koncepcji 

urbanistyczno-architektonicznej) na zamawiającego następuje z chwilą wypłacenia nagród.

15.4 Autor/autorzy pracy konkursowej oświadczają, że nie będą wykonywali przysługujących mu/im 

praw autorskich osobistych w sposób ograniczający zamawiającego w wykonywaniu praw do 

pracy konkursowej, w szczególności uczestnik konkursu upoważnia zamawiającego do 

decydowania o publikacji pracy konkursowej i decydowania o zachowaniu jego integralności. 

15.5 Autor/autorzy pracy konkursowej oświadczają, że ich praca konkursowa nie narusza praw 

autorskich osób trzecich oraz że w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko 

zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do pracy konkursowej 

lub jej części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu 

naruszenia dóbr osobistych, uczestnik konkursu przejmie odpowiedzialność wobec tej osoby 

trzeciej.

15.6 Autorzy nienagrodzonych prac będą mogli odebrać swoje prace konkursowe na podstawie 

karty pokwitowania w terminie do 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

16 Ogłoszenie wyników konkursu

16.1 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 26 stycznia 2005 r.

16.2 Zamawiający umieści ogłoszenie o jego wynikach w swojej siedzibie oraz na stronie 

internetowej jak również na stronach internetowych krakowskiego oddziału SARP oraz MPOIA.

16.3 Zamawiający zawiadomi o jego wynikach uczestników konkursu, podając imię i nazwisko albo 

nazwę firmy oraz adres i miejsce zamieszkania (siedziby) autora/autorów nagrodzonych prac 

konkursowych.

16.4 W okresie od 26 stycznia do 16 lutego 2005 r. zorganizowana będzie pokonkursowa wystawa 

prac.

16.5 W okresie do 16 lutego 2005 r. autor zwycięskiej pracy zostanie zaproszony do negocjacji w 

trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

17  Udzielanie wyjaśnień do Regulaminu konkursu

17.1 Uczestnik konkursu może się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie treści Regulaminu 

konkursu, a Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że wniosek 

o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu wpłynął do zamawiającego po dniu 20 października 

2004 r. Wnioski o wyjaśnienia  należy kierować na adres:
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Wydział Organizacji i Nadzoru
Referat Zamówień Publicznych

Urząd Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

e-mail: m.mietka@onet.pl

z dopiskiem „konkurs MCSiE – pytania”

17.2 Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia wszystkim uczestnikom konkursu, którym    doręczono 

Regulamin konkursu do dnia 27 października 2004 oraz zamieści je na swojej stronie internetowej 

www.krakow.pl

18 Środki ochrony prawnej

18.1 Uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy przysługuje protest. 

18.2 Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku konkursu oraz w przypadku 

zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie 

przepisów ustawy uczestnik może wnieść pisemny protest do zamawiającego. 

18.3 Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym uczestnik konkursu powziął lub mógł 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

19 Materiały udostępniane przez zamawiającego 

19.1 Regulamin konkursu wraz z załącznikami zostaje udostępniony na stronie internetowej 

zamawiającego: www.krakow.pl Ponadto zamawiający przekaże uczestnikowi konkursu 

Regulamin konkursu, na jego wniosek, w terminie 7 dni od jego zgłoszenia.

19.2 Załącznikami do Regulaminu konkursu są:

19.2.1 Druk „Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie” zawierający oświadczenie o 

zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń Regulaminu konkursu (zał. Nr 1)

19.2.2 Druk „Oświadczenie uczestnika konkursu” o spełnieniu wymagań ustawy - Prawo 

zamówień publicznych, o spełnianiu wymagań, o których mowa w punkcie 5.1.1. 

Regulaminu, oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 2)

19.2.3 Druk Wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać pracę konkursową oraz 

pozostałych osób uczestniczących w pracach nad przygotowaniem pracy konkursowej wraz 

z podaniem ich imienia i nazwiska, posiadanych kwalifikacji niezbędnych do wykonania 

pracy konkursowej (zał. Nr 3)

19.2.4 Druk „Karta identyfikacyjna” (zał. Nr 4)
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19.2.5 Druk „Oświadczenie uczestnika konkursu” dotyczące praw autorskich (zał. Nr 5)

19.2.6 Płyta CD zawierająca materiały do projektowania(Zał. nr 6) w tym: 

- decyzja ULI CP, plik MCSE_decyzja ULI.pdf

- zdjęcia terenu, plik MCSE_foto.pdf

- zdjęcie lotnicze terenu i okolicy, plik MCSE_ortofoto.pdf

- wstępna opinia geologiczna, plik MCSE_geologia.pdf

- program funkcjonalny MCS i E, plik MCSE_program.xls

- obowiązkowy układ planszy 1, mapa syt.-wys z zaznaczonym terenem inwestycji oraz    

  linią zabudowy, plik MCSE_1-500.dwg

- mapa ewidencji gruntów z zaznaczonym terenem inwestycji oraz linią zabudowy, plik  

   MCSE_1-100.dw

19.2.7 Program Funkcjonalny - wydruk A4(Zał. nr 7)

19.2.8 Obowiązkowy układ planszy nr 1 - wydruk A4 (Zał. nr 8)

19.3 Gmina Miejska Kraków zastrzega sobie prawo własności wszystkich materiałów stanowiących 

treść niniejszego Regulaminu i załączników do Regulaminu oraz Zaproszenia do składania 

prac konkursowych zawierających plany, rysunki, fotografie, zestawy danych i inne materiały 

chronione prawem autorskim. Każda reprodukcja, adaptacja, obrót, publiczne udostępnianie, 

czynienie użytku w inny sposób z materiałów chronionych prawem własności jest zabronione, 

chyba że uczestnik konkursu uzyska pisemną zgodę Zamawiającego. Jednocześnie Gmina 

Miejska Kraków wyraża zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych materiałów przez 

uczestników konkursu w trakcie i w celu przygotowania niniejszej pracy konkursowej.

20.Terminarz konkursu.

1.ogłoszenie konkursu .........................................................06.X .2004 r. 

1.składanie zapytań do Regulaminu  do dnia ..........................20.X .2004 r.

2.udzielenie odpowiedzi na pytania w dniu..............................27.X.2004 r. 

3.składanie kart informacyjnych do dnia ............................... 03.XI.2004 r.

4.zaproszenie do udziału w Konkursie do dnia.........................10.XI .2004 r.

5.złożenie prac konkursowych do dnia ................................. .12.01.2005 r.

6.rozstrzygnięcie konkursu, publiczne otwarcie kopert i ogłoszenie wyników, otwarcie  

  wystawy oraz publiczna dyskusja po konkursowa odbędzie się w Urzędzie Miasta  

  Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych we środę 26. 01. 2005 r.  o   

  godzinie12:00.


