
REGULAMIN S KONKURSOWEGO

Konkurs urbanistyczno - architektoniczny

na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennei

rewitalizacji otwartego kqpieliska miejskiego w Elb|qgu

w ramach realizacji ! etapu EUROPARKU

ZATWIERDZAM:

E|b|qg, maj 2aI6 rok



Konkurs: rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – EUROPARK I 

REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO 

 

 

Strona 2 z 5 

 

 

 

§ 1  

Powołuje się Sąd Konkursowy do przeprowadzenia konkursu urbanistyczno – 

architektonicznego na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji 

otwartego kąpieliska miejskiego w Elblągu w ramach realizacji I etapu EUROPARKU                           

w składzie: 

1. mgr inż. arch. Jacek Bocheński – Przewodniczący 

2. mgr inż. arch. Barbara Czajkowska – Sędzia Referent   

3. mgr inż. Agnieszka Banaś – Członek 

4. mgr Aneta Janczuk – Członek  

5. mgr inż. Leszek Kraszewski – Członek  

 

§ 2 

Zamawiającym i Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Elbląg, zwana dalej 

Organizatorem. Kierownikiem Organizatora jest Prezydent Miasta Elbląga. 

 

§ 3 

Sąd Konkursowy działa w oparciu o: 

1) Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. 

poz. 2164), 

2) Regulamin konkursu urbanistyczno – architektonicznego na opracowanie koncepcji 

programowo – przestrzennej rewitalizacji otwartego kąpieliska miejskiego w Elblągu 

w ramach realizacji I etapu EUROPARKU, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta 

Elbląga – Kierownika Organizatora Konkursu, 

3) niniejszy Regulamin Sądu Konkursowego. 

 

§ 4 

1. Sąd Konkursowy jest powołany przez Organizatora do oceny spełnienia przez 

Uczestników konkursu wymagań określonych w Regulaminie konkursu, oceny prac 

konkursowych oraz wyłonienia najlepszej pracy konkursowej. 
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2. Sąd Konkursowy w zakresie spraw wymienionych w ust. 1 jest niezależny. 

3. Organizator na wniosek Sądu Konkursowego: 

a) unieważnia konkurs, 

b) zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu. 

4. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania 

wymaga wiadomości specjalnych, Sąd Konkursowy może wnioskować do Organizatora              

o powołanie ekspertów. 

 

§ 5 

Sąd Konkursowy obowiązany jest do stosowania następujących zasad: 

1) zasady równego traktowania uczestników konkursu, 

2) zasady bezstronności i obiektywizmu, 

3) zasady anonimowości polegającej na niezidentyfikowaniu autorów prac 

konkursowych aż do rozstrzygnięcia konkursu, 

4) zasady wykluczenia zawodowych, rodzinnych i innych osobistych relacji 

z uczestnikami konkursu zgodnie z art. 17 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

 

§ 6 

1. Do zadań Sądu Konkursowego należy w szczególności: 

1) merytoryczna ocena prac konkursowych, 

2) wybór najlepszych prac konkursowych, 

3) opracowanie informacji o pracach konkursowych, 

4) przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu, 

5) przedstawienie wyników konkursu do zatwierdzenia Kierownikowi Organizatora 

konkursu.   

 

§ 7 

1. Pracami Sądu Konkursowego kieruje Przewodniczący. 

2. Przewodniczący Sądu Konkursowego w szczególności: 

1) prowadzi posiedzenia Sądu Konkursowego, 
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2) zapewnia przestrzeganie niniejszego Regulaminu, 

3) wnioskuje w uzasadnionych przypadkach o powołanie do prac Sądu eksperta, 

4) przeprowadza głosowanie mające na celu wyłonienie pracy zwycięskiej oraz 

przyznanie pozostałych nagród i wyróżnień honorowych, 

5) zapewnia nadzór nad ostateczną redakcją opinii Sądu o pracach konkursowych. 

 

§ 8 

2. Do zadań Sędziego Referenta należy w szczególności:  

1) redakcja informacji o pracach konkursowych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3), 

2) redakcja uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu oraz wyników konkursu, 

o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4). 

 

§ 9 

1. Organizator powołuje Sekretarza Konkursu w osobie mgr inż. Katarzyny Wiśniewskiej. 

Sekretarz Konkursu nie jest członkiem Sądu Konkursowego i nie bierze udziału             

w przyznawaniu punktów pracom konkursowym. 

2. Sąd Konkursowy współpracuje z Sekretarzem Konkursu. 

3. Do zadań Sekretarza Konkursu należy w szczególności: 

1) otwarcie prac konkursowych, 

2) określenie liczby złożonych prac i stanu opakowań, 

3) nadanie pracom kolejnych numerów, 

4) sporządzenie protokołu z powyższych czynności, który zostanie przedstawiony na 

pierwszym posiedzeniu Sądu Konkursowego, 

5) organizowanie posiedzeń Sądu Konkursowego oraz sporządzenie protokołów                  

z przebiegu posiedzeń, 

6) przeprowadzenie liczenia punktów mających na celu wyłonienie pracy 

zwycięskiej, 

7) sporządzenie protokołu z przeprowadzonej przez Sąd Konkursowy oceny 

merytorycznej prac konkursowych, 

8) powiadomienie uczestników konkursu o rozstrzygnięciu konkursu, 

9) pełnienie czynności organizacyjnych oraz administracyjnych związanych 

z przebiegiem konkursu oraz czynności likwidacyjnych dotyczących konkursu. 
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§ 10 

1. Sąd Konkursowy zaczyna pracę z dniem pierwszego posiedzenia.  

2. Sędziowie Sądu Konkursowego na pierwszym posiedzeniu przyjmują powierzone funkcje 

i obowiązki. 

3. Sąd Konkursowy obraduje na posiedzeniach zamkniętych, w których udział biorą 

członkowie Sądu Konkursowego, Sekretarz Konkursu wraz z asystentem.  

4. Podczas trwania konkursu Sąd Konkursowy zapewnia zabezpieczenie prac konkursowych 

przed dostępem osób trzecich. 

5. Osoby biorące udział w posiedzeniach Sądu Konkursowego nie mogą ujawniać: 

1) informacji, których ujawnienie naruszyłoby zasady uczciwej konkurencji, 

2) informacji związanych z przebiegiem oceny prac konkursowych, 

3) informacji pozwalających zidentyfikować uczestników konkursu przed jego 

rozstrzygnięciem. 

 

§ 11 

1. Na pierwszym posiedzeniu Sąd Konkursowy ustala właściwe metody i procedury oceny 

prac konkursowych. 

2. Sąd Konkursowy podejmuje decyzje większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” zadecyduje 

głos Przewodniczącego Sądu Konkursowego. 

3. Przebieg posiedzeń jest protokołowany. Protokoły sporządzane przez Sekretarza 

Konkursu podpisuje Przewodniczący Sądu Konkursowego. 

4. Obsługę organizacyjną Sądu Konkursowego zapewnia Sekretarz Konkursu.  

 

§ 12 

1. Po rozstrzygnięciu konkursu (tj. po zakończeniu oceny prac przez Sąd Konkursowy)                  

i po zatwierdzeniu wyników konkursu przez Kierownika Organizatora, Sąd Konkursowy 

na posiedzeniu dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych. 

2. Sąd Konkursowy kończy pracę z dniem publicznego ogłoszenia wyników konkursu,                    

o którym mowa w Regulaminie Konkursu. 


