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I. ZAMAWIAJĄCY I ORGANIZATOR  KONKURSU 

 

1. Zamawiającym i organizatorem konkursu jest Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki 

w Gdańsku. 

2. Korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres:  

ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk 

 

 

II. PODSTAWA PRAWNA  

 

1. Konkurs organizowany jest na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

- Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. Z 2015 r., poz. 2164, Dz.U. z 2016 r., poz. 

1020 ze zm.) 

2. Ustawa o prawie autorskim i  prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. 

(Dz.U.2017.880 t. j. z dnia 2017.05.05) 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 

2017.03.02)  

4. Przepisy i normy z dziedziny zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i 

ochrony zabytków, w zakresie, w jakim mają zastosowanie do prac konkursowych;  

 

III.  CEL, PRZEDMIOT  I  ZADANIE  KONKURSU 

 

1. Celem konkursu jest wybór wstępnej koncepcji architektonicznej dla Akademickiego 

Centrum Muzyki (w tym: sali teatralnej) Akademii Muzycznej w Gdańsku wraz z 

przyległym terenem, zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Łąkowej 1-2, 80-743 

Gdańsk. 

2. Koncepcja uzyskana w wyniku przeprowadzonego konkursu będzie podstawą do 

uzyskania decyzji o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Teren, na którym przewiduje się zlokalizowanie ACM znajduje się w układzie 

urbanistycznym miasta Gdańska wpisanym do rejestru zabytków pod nr 8 

decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 11.10.1947 

r. - obecnie pod nr 15 rejestru zabytków województwa pomorskiego, uznanego 

ponadto zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 

roku za pomnik historii.      . 

4. Zadaniem konkursu jest wybór optymalnej wstępnej koncepcji architektonicznej oraz 

wskazanie autora zwycięskiego projektu, bądź zespołu autorskiego. 

5. Intencją Organizatora konkursu jest także, ze względu na potencjał terenu objętego 

konkursem, wypracowanie koncepcji przestrzeni tętniącej życiem, dobrze powiązanej 

funkcjonalnie z otoczeniem oraz istniejącymi budynkami, zaprojektowanej z 

poszanowaniem środowiska naturalnego i kulturowego. Nowy kompleks dydaktyczny 
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Akademii Muzycznej ma przyciągać użytkowników oraz publiczność i być ważnym, 

rozpoznawalnym i akceptowanym społecznie miejscem na scenie kulturalnej Gdańska.  

6. Prace konkursowe winny przewidywać możliwość podzielenia prac wykonawczych 

(robót budowlano-instalacyjnych, dostaw wyposażenia) na poszczególne, możliwe do 

niezależnego wykonania etapy, tak, aby umożliwić Organizatorowi sukcesywne ich 

realizowanie w zależności od posiadanych funduszy. Jako zakończenie 

poszczególnych etapów rozumieć należy ukończenie prac umożliwiających uzyskanie 

decyzji: Pozwolenie na użytkowanie.  

7. Kluczowym aspektem jest oczekiwana jakość (akustyczna, funkcjonalna) głównego 

segmentu dydaktycznego, jakim będzie sala koncertowa z zapleczem, stanowiąca o 

jakości całego zespołu oraz samego miejsca. Duże znaczenie Organizator konkursu 

przywiązuje także do warunków akustycznych, jakie zapewnione zostaną w 

pozostałych częściach przeznaczonych dla działalności dydaktycznej. Pod względem 

akustycznym obiekt powinien reprezentować najwyższą światową jakość.  

8. Jednocześnie praca konkursowa powinna spełniać m.in. następujące założenia:  

a) stworzenie optymalnych warunków dla działalności naukowej, edukacyjnej i 

artystycznej Akademii Muzycznej w Gdańsku,  

b) zintegrowanie, pod względem architektonicznym z istniejącymi na terenie objętym 

koncepcją budynkami,  

c) logiczne i ekonomiczne rozplanowanie funkcji – kluczowe znaczenie ma jakość 

(akustyczna, ale też funkcjonalna) sali teatralnej, sal dydaktycznych, ich zaplecza,  

d) harmonijne powiązanie funkcji dydaktycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, 

społecznych dla planowanego obszaru.  

9. Maksymalny, planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie 

pracy konkursowej, określa się na kwotę 16.000.000 PLN (szesnaście milionów 

złotych) brutto; kwota 16.000.000 PLN (szesnaście milionów złotych) brutto jest 

wartością robót budowlanych, z wyłączeniem wyposażenia oraz instrumentów.  

 

IV.NAGRODY  

1. W II etapie konkursu przewiduje się przyznanie następujących nagród:  

I nagroda – 20.000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto  

II nagroda – 12.000 PLN (dwanaście tysięcy złotych) brutto;  

III nagroda – 8.000 PLN (osiem tysięcy złotych) brutto.  

2. Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, którego Praca uzyskała 

najwyższą ocenę przyznaną zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie.  

3. Kolejne nagrody będą przyznane Uczestnikom Konkursu, których Prace uzyskały 

kolejne najwyższe oceny.  

4. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i kwoty 

przeznaczonej na nagrody, w zależności od poziomu prezentowanego w Pracach 

konkursowych.  
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5. Nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników II 

etapu konkursu, pod warunkiem wskazania numeru rachunku bankowego Uczestnika 

Konkursu.  

6. Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.  

7. W przypadku niemożliwości zawarcia umowy z Uczestnikiem Konkursu, któremu 

przyznano I nagrodę, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, takich jak 

m.in.: nieuzasadniona odmowa lub unikanie zawarcia umowy, likwidacja lub upadłość 

Uczestnika Konkursu, złożenie fałszywego oświadczenia, Organizator konkursu 

zastrzega sobie prawo wyboru pracy, która uzyskała II nagrodę lub unieważnienia 

konkursu.  

8. Do oceny prac i rozstrzygnięcia konkursu JM Rektor Akademii Muzycznej powoła 

Sąd konkursowy w składzie od 7 do 9 osób oraz sekretarza bez prawa głosu.  

Osoby wyznaczone do oceny prac konkursowych mają prawo powołać 

rzeczoznawców i biegłych, którzy opracują opinie w ramach swoich specjalności (bez 

prawa głosu)  

 

V. PRAWA AUTORSKIE  

1. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich lub wybranych Prac 

Konkursowych, na polach wymienionych w ust. 3, a także możliwość ich reprodukcji i 

publikacji w wydawnictwie pokonkursowym i innych wydawnictwach, w tym w 

wiadomościach prasowych opisujących konkurs, za pomocą dowolnej techniki bez 

wynagrodzenia dla ich autorów (zespołów autorskich) z każdorazowym podaniem 

informacji o autorstwie, co najmniej w formie nazwy biura projektowego.  

2. Ustalenia pkt V.1 nie naruszają osobistego prawa autorskiego autorów prac.  

3. Laureat konkursu, który podpisał umowę na wykonanie szczegółowego opracowania 

Pracy Konkursowej, przeniesie na Organizatora prawa autorskie majątkowe do utworu 

na następujących polach eksploatacji:  

1) prawa do wykonywania robót budowlanych wg projektów sporządzonych na 

podstawie utworu,  

2) prawo do utrwalania i zwielokrotniania utworu – wszelką dostępną techniką, z 

każdorazowym podaniem informacji o autorstwie, co najmniej w formie nazwy biura 

projektowego.  

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, bądź podmioty te występujące 

wspólnie, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.  

2. Podmioty wspólnie biorące udział w Konkursie (jako jeden, zespołowy Uczestnik 

Konkursu) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Konkursie, do 

reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, a oryginał pełnomocnictwa załączają do wniosku o dopuszczenie do 

udziału w Konkursie.  

Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej:  
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a) nazwę Konkursu,  

b) wskazanie podmiotów wspólnie biorących udział w Konkursie,  

c) wskazanie ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.  

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkie podmioty wspólnie 

biorące udział w Konkursie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń 

woli, zgodnie z zasadami reprezentacji.   

3. Uczestnik konkursu powinien wykazać się spełnianiem warunku dysponowania 

co najmniej 1 osobą legitymującą się uprawnieniami do projektowania w 

specjalności architektonicznej bez ograniczeń. 

4. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

Regulaminu konkursu bez zastrzeżeń, w tym obowiązku zachowania anonimowości i 

niezależności w stosunku do Organizatora do czasu rozstrzygnięcia konkursu.  

5. Wraz z pracą zgłoszoną do konkursu Uczestnik konkursu złoży:  

a) Listę osób i podmiotów uczestniczących w Konkursie – dotyczy zespołowych 

Uczestników Konkursu;  

b) Dokument poświadczający uprawnienie danej osoby do składania oświadczeń 

woli w imieniu podmiotu zbiorowego (pełnomocnictwo) – dotyczy zarówno 

Zespołowego Uczestnika Konkursu lub podmiotów zbiorowych startujących w 

Konkursie samodzielnie, jak i jako jeden z podmiotów wchodzących w skład 

Zespołowego Uczestnika;  

c) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu 

architekta  

d) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia;  

6.  Dokumenty oraz oświadczenia należy załączyć do pracy konkursowej, w oryginale lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną, bądź 

przez pełnomocnika.  

7. Uczestnik Konkursu ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

pracy konkursowej. 

8. Uczestnik Konkursu może zmienić lub wycofać pracę złożoną w konkursie wyłącznie 

przed upływem terminu składania prac. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o 

wycofaniu pracy musi zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia 

pracy, z zastrzeżeniem że opakowanie (koperta) winna być opatrzona dopiskiem: 

„Zmiana” / „Wycofanie pracy w konkursie na opracowanie wstępnej koncepcji 

architektonicznej akademickiego centrum muzyki (dalej ACM) dla Akademii 

Muzycznej im. S.Moniuszki w Gdańsku”.  

 

VII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZACHOWANIA ANONIMOWOŚCI  

A. Formularz Identyfikacyjny  

1. Do Pracy konkursowej składanej w Etapie I należy dołączyć Formularz 

Identyfikacyjny, uzupełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do 
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Regulaminu, w którego treści Uczestnik Konkursu podaje Numer Identyfikacyjny 

Uczestnika Konkursu, będący ośmioelementowym ciągiem cyfr i liter, którym to 

Numerem Identyfikacyjnym Uczestnik Konkursu będzie oznaczał przedkładaną Pracę 

Konkursową. UWAGA! Nieprzedłożenie Formularza Identyfikacyjnego we 

właściwy sposób może skutkować wyłączeniem Uczestnika z Konkursu. 

2. Numer Identyfikacyjny nie może zawierać ciągu znaków pozwalającego na 

identyfikację danego Uczestnika Konkursu, np. stanowiących fragment nazwy 

Uczestnika Konkursu lub jego adresu. Naruszenie powyższego postanowienia może 

stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.  

3. W Formularzu Identyfikacyjnym należy podać także dane niezbędne do 

zidentyfikowania Uczestnika Konkursu.  

4. Formularz Identyfikacyjny należy umieścić w osobnej kopercie, zamkniętej w sposób 

uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie oraz uniemożliwiającej zapoznanie się z 

treścią zawartości bez otwierania.  

5. Koperta zawierająca Formularz Identyfikacyjny powinna być oznaczona w sposób 

czytelny: „NIE OTWIERAĆ – Formularz Identyfikacyjny” oraz być oznaczona 

Numerem identyfikacyjnym.  

6. Koperta zawierająca Formularz Identyfikacyjny nie może być oznaczana w żaden inny 

sposób, niż wskazany w ust. VII.5, w szczególności nie może zawierać jakichkolwiek 

informacji umożliwiających identyfikację Uczestnika Konkursu, w tym np. nazwisk, 

inicjałów, logo lub jakichkolwiek znaków graficznych.  

7. Po otwarciu prac Sekretarz Konkursu zaszyfruje Pracę Konkursową oraz kopertę 

zawierającą Formularz Identyfikacyjny poprzez nadanie im kolejnego indywidualnego 

numeru.  

8. Koperty zawierające Formularze Identyfikacyjne po zaszyfrowaniu zostaną złożone w 

siedzibie Organizatora, w warunkach zapewniających bezpieczne przechowanie.  

 

B. Skutki naruszenia postanowień dotyczących zachowania anonimowości  

9. W przypadku naruszenia postanowień dotyczących zachowania anonimowości, 

powodujących możliwość zidentyfikowania Uczestnika Konkursu, od którego 

pochodzi dana Praca Konkursowa, nastąpi wyłączenie danego Uczestnika 

Konkursu z udziału w Konkursie. Praca Konkursowa złożona przez Uczestnika, 

który został wyłączony, nie będzie oceniana. Organizator przechowuje pracę 

wyłączonego Uczestnika Konkursu aż do rozstrzygnięcia Konkursu.  

10. Organizator wyłączy Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w szczególności w 

następujących przypadkach:  

a) Formularz Identyfikacyjny nie został dołączony do Pracy konkursowej w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z nim przed rozstrzygnięciem Konkursu.  

b) Praca Konkursowa została oznaczona w sposób umożliwiający identyfikację 

Uczestnika Konkursu, przez którego została złożona.  

c) Uczestnik Konkursu uczynił wiadomym Organizatorowi lub innym osobom 

biorącym udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu swój Numer 

Identyfikacyjny.  
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VIII. SPOSÓB OPRACOWANIA PRAC KONKURSOWYCH ETAPU I 

Elementy obowiązkowe pracy konkursowej:  

A. Część graficzna:  

1. Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500. Na planie sytuacyjnym należy 

czytelnie przedstawić projektowane zagospodarowanie terenu, drogi, podjazdy, 

parkingi i zieleń oraz podać projektowane rzędne terenu i oznaczyć wszystkie wjazdy 

i wejścia. Na planszy należy zamieścić bilans terenu zawierający: powierzchnię 

działek, powierzchnię zabudowy, powierzchnię terenów zielonych i wskaźnik terenu 

biologicznie czynnego, powierzchnię użytkową, ilość miejsc parkingowych.  

2. Rzuty wszystkich kondygnacji budynków w skali 1:250 (powierzchnie i nazwy 

poszczególnych pomieszczeń należy wpisać na rzutach lub w tabelach umieszczonych 

na planszach) z uwzględnieniem wymogów zawartych w wytycznych funkcjonalno-

użytkowych i w wytycznych akustycznych.  

3. Charakterystyczne przekroje budynków, w tym co najmniej jeden przekrój przez salę 

koncertową, w skali 1:250, w zakresie pozwalającym zrozumieć proponowane 

rozwiązania przestrzenne, komunikacyjne i z zakresu akustyki.  

4. Główne elewacje budynków, w tym budynku/segmentu mieszczącego salę koncertową 

w skali 1:250.  

5. Perspektywy i wizualizacje niezbędne dla zilustrowania koncepcji, w tym 

obowiązkowo widok budynku mieszczącego salę koncertową – od strony wejścia 

głównego z poziomu przechodnia i widok całościowy zabudowy z „lotu ptaka” oraz 

panoramę od strony rzeki Wisła.  

6. Plansze muszą zostać opracowane w czytelnej i trwałej technice graficznej. Zaleca się 

czarno-białą prezentację rzutów. Dopuszcza się umieszczenie na planszach innych 

dodatkowych szkiców, schematów, rysunków i wizualizacji, które obrazować będą 

idee i rozwiązania projektu.  

7. Część graficzną należy przedstawić na lekkich sztywnych planszach o wymiarach 

100x70cm (układ poziomy). Ilość plansz nie powinna przekraczać pięciu sztuk.  

 

B. Część opisowa:  

Część opisowa powinna zawierać:  

1) opis koncepcji budynków i koncepcji zagospodarowania terenu,  

2) opis materiałowy, opis konstrukcji – dla wszystkich budynków,  

3) opis materiałowy – dla wnętrza sali koncertowej,  

4) opis kluczowych rozwiązań akustycznych dla budynku mieszczącego salę koncertową i 

dla sali koncertowej (z uwzględnieniem rozwiązań opracowanych na bazie wytycznych 

akustycznych – stanowiących załącznik nr 2.4 do niniejszego Regulaminu)  

5) opis rozwiązań innowacyjnych i energetycznych obniżających koszty eksploatacji, z 

uwzględnieniem kryteriów umożliwiających wnioskowanie o dofinansowanie kosztów 
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projektu i kosztów realizacji z programu LEMUR https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-

finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/lemur-energooszczedne-budynki-

uzytecznosci-publicznej/  

6) opis rozwiązań etapowania inwestycji (jako etap inwestycji rozumieć należy 

wybudowanie części projektowanej zabudowy stanowiącej funkcjonalną całość, która 

może zostać dopuszczona do użytkowania).  

 

Część opisowa nie powinna swoim rozmiarem przekraczać 6 stron formatu A4 pisanych 

czcionką np. Arial  

Ponadto do części opisowej należy dołączyć:  

1) pomniejszenie wszystkich plansz do formatu A3,  

2) oświadczenie Uczestnika, że planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na 

podstawie pracy konkursowej, nie przekroczy kwoty określonej w pkt. III.9.  

 

C. Część cyfrowa  

Część cyfrowa – zawierająca część graficzną oraz opisową, zapisane w ogólnodostępnym 

formacie na nośniku elektronicznym (np.: CD, DVD, Blu-ray, pendrive).  

Część cyfrowa powinna być złożona w sposób umożliwiający oddzielić ją od pozostałych 

elementów Pracy Konkursowej. Sekretarz Konkursu oddzieli część cyfrową przy otwarciu 

Pracy Konkursowej i złoży ją w depozyt na czas trwania konkursu (tj. odebrana zostanie po 

publicznym ogłoszeniu wyników konkursu). Część cyfrowa nie będzie brała udziału w ocenie 

Prac Konkursowych oraz nie będzie udostępniana Sądowi Konkursowemu lub 

Organizatorowi do chwili publicznego ogłoszenia wyników. 

 

 

IX. OCENA PRAC ETAPU I 

1. Ocenie nie będą podlegały prace konkursowe, które zostały złożone w sposób 

umożliwiający identyfikację jej autorów oraz nie spełniające wytycznych zawartych w 

załączonych materiałach.  

2. Na wstępie sąd konkursowy dokona wstępnej oceny i kwalifikacji prac rozpatrując ich 

zgodność z wymaganiami formalnymi oraz merytorycznym zakresem opracowań. 

Dyskwalifikacji ulegną te prace, które naruszają zasadę anonimowości. 

3. Sąd konkursowy nie może ingerować w pracę w sposób, który mógłby prowadzić do 

jej trwałego uszkodzenia lub zmiany jej treści. Jeśli tylko taka ingerencja miałaby być 

konieczna, aby zakres prezentowanej pracy odpowiadał wymaganiom, Sąd 

Konkursowy zdyskwalifikuje tę pracę. 

4. Autorzy prac których treść, zgodnie z kompetencją  sądu konkursowego, została 

ograniczona w wyniku niezastosowania się do wymagań opracowania pracy, nie mogą 

wnosić żadnych roszczeń lub pretensji w związku z zakresem dokonanych przez 

Komisję konkursowy ograniczeń. 

Ponadto Sąd konkursowy dokona kwalifikacji prac do grupy „T” i „N”. W grupie 

„T” znajdą się prace odpowiadające Regulaminowi konkursu, tj. te, których 
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problematyka i charakter decyzji projektowych pozwala na ich wykorzystanie i są 

zgodne wytycznymi Organizatora. 

W grupie „N” znajdą się prace niespełniające tego warunku. 

 

5. Sąd konkursowy dokona oceny prac konkursowych na posiedzeniach zamkniętych, 

bez udziału osób trzecich, zgodnie z kryteriami podanymi poniżej.  

6. Ocena Prac konkursowych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część graficzną 

i część opisową Pracy konkursowej. Zakończeniem Etapu I jest kwalifikacja Prac 

konkursowych, uznanych za najlepsze przez Komisję, jednak nie więcej niż 10-ciu 

najlepszych Prac konkursowych. W pierwszym etapie konkursu nie są przyznawane 

nagrody. 

7. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:  

1) walory architektoniczno-urbanistyczne, rozwiązania funkcjonalno-użytkowe i 

akustyczne przez co należy rozumieć najlepsze spełnienie oczekiwań Organizatora 

opisanych w pkt.III – kryterium podstawowe, waga: 90%  

2) rozwiązania innowacyjne i energooszczędne obniżające koszty eksploatacji 

budynków - kryterium mniejszego znaczenia, waga: 10%.  

Powyższe kryteria służą łącznie do oceny Prac konkursowych.  

8. Organizator umieści wynik Etapu I na swojej stronie internetowej. Ogłoszone zostaną 

jedynie Numery Identyfikacyjne, bez rozszyfrowania ich autorów.  

9. Do drugiego etapu Konkursu, Zamawiający zakwalifikuje 5 wykonawców, którzy 

uzyskają najwyższą ocenę, w oparciu o przyjęte kryteria. W przypadku, jeśli w 

wyniku zaproszenia w I etapie wpłynie mniej niż 5 prac, Zamawiający zakwalifikuje 

do II etapu wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w konkursie, 

których prace spełnią wymagania formalne oraz merytoryczne określone w 

Regulaminie. 

 

 

X. SPOSÓB OPRACOWANIA PRAC KONKURSOWYCH ETAPU II.  

Elementy obowiązkowe pracy konkursowej II Etapu:  

A. Część graficzna:  

a) Koncepcja zagospodarowania terenu z zaznaczonym układem funkcjonalnym i 

powiązaniami komunikacyjnymi – uszczegółowienie rozwiązań złożonych w Etapie I.  

b) Rzuty wszystkich budynków w skali 1:200, jako uszczegółowienie rozwiązań złożonych 

w Etapie I. Powierzchnie i nazwy poszczególnych pomieszczeń należy wpisać na 

rzutach lub na tabelach umieszczonych na planszach. Uwzględnić należy wymagania 

zawarte w wytycznych funkcjonalno-użytkowych i w wytycznych akustycznych.  

c) Rzut sali teatralnej w skali 1:100, jako uszczegółowienie rozwiązań złożonych w Etapie 

I. Uwzględnić należy wymagania zawarte w wytycznych funkcjonalno-użytkowych i 

w wytycznych akustycznych.  

d) Charakterystyczne przekroje budynku mieszczącego salę koncertową w skali 1:200 oraz 

przekrój sali koncertowej, w skali 1:100, w zakresie pozwalającym zrozumieć 
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proponowane rozwiązania przestrzenne, komunikacyjne i z zakresu akustyki – 

uszczegółowienie rozwiązań złożonych w Etapie I.  

e) Charakterystyczne przekroje sal dydaktycznych:  

- sali teatralnej (ze sceną i kulisami), w skali 1:100,  

- sali prób chóru, w skali 1:100,  

- sali prób orkiestry w skali 1:100.  

f) Elewacje budynku/budynków w skali 1:200  

g) Perspektywy i wizualizacje niezbędne dla zilustrowania koncepcji. Plansze muszą 

zostać opracowane w czytelnej i trwałej technice graficznej. Zaleca się czarno-białą 

prezentację rzutów. Dopuszcza się umieszczenie na planszach innych dodatkowych 

szkiców, schematów, rysunków i wizualizacji, które obrazować będą idee i 

rozwiązania projektu.  

h) Część graficzną należy przedstawić na lekkich sztywnych planszach o wymiarach 

100x70cm (układ poziomy). Ilość plansz nie powinna przekraczać dziesięciu sztuk.  

B. Część opisowa:  

Część opisowa powinna zawierać:  

a) opis koncepcji sal przedstawionych w części graficznej (sali koncertowej, sali prób 

chóru, sali prób orkiestry, sali operowo-teatralnej),  

b) opis materiałowy, opis konstrukcji, opis rozwiązań akustycznych – dla budynków 

mieszczących sale: koncertową, prób chóru, prób orkiestry, operowo-teatralną, 

organową; opis należy rozbudować (na bazie opisu złożonego w Etapie I) pod kątem 

stworzenia warunków niezbędnych dla zapewnienia odpowiedniej izolacji dźwiękowej i 

kontroli hałasu między pomieszczeniami, między pomieszczeniami a resztą budynku 

oraz między pomieszczeniami i otoczeniem na zewnątrz,  

c) opis materiałowy – dla wnętrza sali koncertowej (rozwinięcie i uszczegółowienie opisu 

złożonego w Etapie I), dla wnętrza sali prób chóru, sali prób orkiestry, sali operowo-

teatralnej; należy opisać rozwiązania zaplanowane dla stworzenia pomieszczeń o 

wybitnych walorach akustycznych;  

d) opis rozwiązań innowacyjnych i energetycznych obniżających koszty eksploatacji – 

uszczegółowienie opisu i rozwiązań z Etapu I.  

 

Część opisowa nie powinna swoim rozmiarem przekraczać 12 stron formatu A4 pisanych 

czcionką np. Arial  

Ponadto do części opisowej należy dołączyć: 

a) oświadczenie Uczestnika, że planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych 

na podstawie pracy konkursowej, nie przekroczy kwoty określonej w pkt. III.9.  

b) pomniejszenie wszystkich plansz do formatu A3.  

C. Część cyfrowa  

Zawierająca część graficzną oraz opisową, zapisane w ogólnodostępnym formacie na 

nośniku elektronicznym (np.: CD, DVD, Blu-ray, pendrive).  

Część cyfrowa powinna być złożona w sposób umożliwiający oddzielić ją od pozostałych 

elementów Pracy Konkursowej. Sekretarz Konkursu oddzieli część cyfrową przy otwarciu 
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Pracy Konkursowej i złoży ją w depozyt na czas trwania konkursu (tj. odebrana zostanie 

po publicznym ogłoszeniu wyników konkursu). Część cyfrowa nie będzie brała udziału w 

ocenie Prac Konkursowych oraz nie będzie udostępniana Sądowi Konkursowemu lub 

Organizatorowi do chwili publicznego ogłoszenia wyników.  

Uwaga: zwycięzca II etapu zobowiązany będzie do przygotowania makiety proponowanej 

koncepcji. 

 

XI. OCENA PRAC ETAPU II  

1. Ocenie nie będą podlegały prace konkursowe, które zostały złożone w sposób 

umożliwiający identyfikację jej autorów oraz nie spełniające wytycznych zawartych w 

załączonych materiałach.  

2. Na wstępie Sąd konkursowy dokona wstępnej oceny i kwalifikacji prac rozpatrując ich 

zgodność z wymaganiami formalnymi oraz merytorycznym zakresem opracowań. 

Dyskwalifikacji ulegną te prace, które naruszają zasadę anonimowości. 

W stosunku do prac konkursowych, które nie będą w pełni odpowiadały wymaganiom, o 

których mowa w Regulaminu Sąd konkursowy może: 

a) Zdyskwalifikować pracę, 

b) dokonać ograniczenia treści pracy rozpatrywanych przez Sąd konkursowy 

(zamaskować niektóre fragmenty, usunąć plansze, opis) –w szczególności jeżeli 

przekroczone są ilość plansz lub stron opisu albo ich wymiary, 

c) dopuścić pracę do rozpatrywania w całości lecz tylko wtedy, jeśli charakter 

odstępstw od wymagań nie faworyzuje jej w stosunku do prac pozostałych. 

d) Sąd konkursowy nie może ingerować w pracę w sposób, który mógłby prowadzić 

do jej trwałego uszkodzenia lub zmiany jej treści (przypadek b) powyżej). Jeśli 

tylko taka ingerencja miałaby być konieczna, aby zakres prezentowanej pracy 

odpowiadał wymaganiom, Sąd zdyskwalifikuje tę pracę. 

e) Autorzy prac których treść, zgodnie z kompetencją Sądu konkursowego została 

ograniczona w wyniku niezastosowania się do wymagań opracowania pracy, nie 

mogą wnosić żadnych roszczeń lub pretensji w związku z zakresem dokonanych 

przez Sąd konkursowy ograniczeń. 

 

 

Ponadto Sąd konkursowy dokona kwalifikacji prac do grupy „T” i „N”. W grupie „T” 

znajdą się prace odpowiadające Regulaminowi konkursu, tj. te, których problematyka i 

charakter decyzji projektowych pozwala na ich wykorzystanie i są zgodne z wytycznymi 

Organizatora. 

W grupie „N” znajdą się prace niespełniające tego warunku. 

Nagroda może zostać przyznana wyłącznie pracy zaliczonej do grupy „T”, to jest spełniającej 

warunki Konkursu.  

 

3. Sąd konkursowy dokona oceny prac konkursowych na posiedzeniach zamkniętych, 

bez udziału osób trzecich, zgodnie z kryteriami podanymi poniżej.  
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4. Ocena prac konkursowych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część graficzną 

i część opisową pracy konkursowej. Prace konkursowe będą oceniane według 

następujących kryteriów:  

1) walory architektoniczno-urbanistyczne, rozwiązania funkcjonalno-użytkowe i 

akustyczne przez co należy rozumieć najlepsze spełnienie oczekiwań 

Organizatora opisanych w pkt.III – kryterium podstawowe, waga: 90%  

2) rozwiązania innowacyjne i energooszczędne obniżające koszty eksploatacji 

budynków - kryterium mniejszego znaczenia, waga: 10%.  

Powyższe kryteria służą łącznie do oceny Prac konkursowych.  

6. Za najlepszą zostanie uznana praca, która w ocenie Sądu konkursowego w sposób 

najwłaściwszy spełnia kryteria oceny prac. Kolejne nagrody będą przyznawane 

Uczestnikom konkursu, którzy po uszeregowaniu prac przez Sąd konkursowy zajmą 

kolejne miejsca w konkursie.  

7. Organizator ogłosi wyniki konkursu publicznie podczas wystawy prac konkursowych, 

która będzie trwała 7 dni oraz umieści wynik konkursu na swojej stronie internetowej i 

zawiadomi wszystkich Uczestników konkursu, którzy złożyli Prace konkursowe w II 

etapie, o wynikach drogą poczty elektronicznej. Koperty z kartą identyfikacyjną 

oznaczoną numerem i zawierającą informacje o składzie autorskim zostaną publicznie 

otwarte podczas ceremonii ogłoszenia wyników i otwarcia wystawy pokonkursowej. 

Ogłoszone i upublicznione będą składy wszystkich zespołów, które złożyły swoje 

prace w II etapie konkursu i zostały zaakceptowane przez Sąd konkursowy, jako 

spełniające kryteria II etapu konkursu.  

 

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU:  

Część 1:  

1.1. Formularz Identyfikacyjny;  

 

Część 2:  

2.1 Mapa do celów informacyjnych 

2.2 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

Formularz identyfikacyjny 

(wzór – formularz składany wraz z Pracą Konkursową, w osobnej, zamkniętej i oznaczonej 

kopercie) 

 

Nazwisko/nazwa Uczestnika Konkursu
1 

 

 

 

 

 

 

Działając imieniem ww. Uczestnika Konkursu podaję niniejszym następujący Numer 

Identyfikacyjny, 

którym ww. Uczestnik Konkursu będzie się posługiwał na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu: 

……………………………………………………………………………………………….
2 

 

 

 

 

………………………………..  …………………………………………… 

Miejscowość, data: Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  

w imieniu Uczestnika Konkursu 

 

 

 
1
 W przypadku zespołowego Uczestnika Konkursu należy podać nazwiska/nazwy wszystkich 

podmiotów 
2
 Numer Identyfikacyjny powinien być ośmioelementowym ciągiem cyfr i liter 

 


