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Warszaw, 07.04.2020r. 

Zmiana treści Regulaminu Konkursu  

architektoniczno-urbanistycznego z prekwalifikacją kandydatów (konkurs 

dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i usługowej w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we 

Wrocławiu: 

 

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Konkursu: 

1. 

zmiana ppkt 2.2.4 lit (c) Regulaminu Konkursu, poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia: 

,,(c) Po części warsztatowej konkursu Uczestnicy Konkursu składają prace konkursowe zgodnie z 

postanowieniami punktu 7 Regulaminu, a następnie prezentują je członkom Sądu Konkursowego 

zgodnie z harmonogramem Konkursu. Prezentacje mogą mieć formę prezentacji osobistych, formę 

telekonferencji lub formę prezentacji video lub audio (nagranie). O formie prezentacji Uczestnicy 

zostaną powiadomieni minimum 1 tydzień przed prezentacją.”, 

2. 

zmiana w tabeli z pkt 2.3. Regulaminu Konkursu, w części dotyczącej ostatnich czterech jej ppkt (,,•”), 

poprzez nadanie im następującego nowego brzmienia: 

,,• Składanie prac konkursowych zgodnie z 
postanowieniami Rozdziału 8 

w dniu 17.04.2020r. do godziny 16.00 
 

• Prezentacja przez Uczestników Konkursu prac 
Konkursowych członkom Sądu Konkursowego 
(forma prezentacji, dzień, dokładne miejsce oraz 
godzina prezentacji pracy konkursowej zostaną 
ustalone indywidualnie dla każdego z 
Uczestników Konkursu) 

w dniu 20.04.2020r. oraz w dniu 21.04.2020r. 

• Ogłoszenie wyników Konkursu 30.04.2020r. 

• Oficjalne, publiczne wręczenie nagród oraz 
debata pokonkursowa - opcjonalnie 
 

Dzień, miejsce oraz godzina zostaną podane w 
terminie późniejszym w przypadku decyzji 
Organizatorów o organizacji takiego 
spotkania.” 

 

3. 

zmiana w ppkt 4.1.1. lit. a. Regulaminu Konkursu, poprzez nadanie mu następującego nowego 

brzmienia: 

„a. Dla Terenu 1 - 3 723,00 zł netto/m2 PUM+PUU 

UWAGA 

Powyższy koszt został określony na podstawie  m.in.: biuletyn Sekocenbud z 3 kwartału 2018 roku 

(zeszyty: BCO cz. I - obiekty kubaturowe; BCO cz. II - obiekty inżynieryjne; WKI)” 
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4. 

zmiana w ppkt 5.1.5 Regulaminu Konkursu, poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia: 

„5.1.5 W przypadku podmiotów wspólnie biorących udział w Konkursie, przewidziane Regulaminem 

oświadczenia (Załączniki nr 3, 3a, 3b i 4 do Regulaminu) muszą zostać złożone oddzielne  przez 

wszystkie osoby i podmioty wspólnie biorące udział w Konkursie.” 

 

 

5. 

zmiana w ppkt 7.2.1. lit. (c) Regulaminu Konkursu, poprzez nadanie mu następującego nowego 

brzmienia: 

„(c) części formalnej: 

W kopercie formatu A4 Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przekazania Organizatorowi Konkursu 

Załączników nr 1, 2 i 3, 3a i 3b.  

UWAGA: 

Załącznik nr 3 i Załącznik nr 3a podpisane przez Uczestnika Konkursu lub Załączniki te podpisane przez 

wszystkich Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie należy złożyć w dwóch 

podpisanych egzemplarzach, z których po jednym zwracany jest Uczestnikom Konkursu wraz z 

podpisem reprezentanta/tów odpowiednio Fundatora lub Organizatora.” 

 

6. 

zmiana w ppkt 7.2.1. lit. (d) Regulaminu Konkursu, poprzez nadanie mu następującego nowego 

brzmienia: 

„(d) nośnika z elektroniczną wersją kompletnej pracy Konkursowej: 

W kopercie z załącznikami formalnymi należy umieścić nośnik z elektroniczną wersją Pracy 

Konkursowej. Zapis elektroniczny powinien być umieszczony na płytach CD lub innych nośnikach 

pamięci w formatach: 

(i) dla plansz: PDF, JPG, TIFF, w rozdzielczości min. 300 DPI, 

(ii) dla części opisowej: DOC, PDF, RTF, XLS, 

(iii) dla video lub audio prezentacji: MP4, WMV, AVI.” 

 

7. 

Wprowadzenie kolejnej litery w ppkt 7.2.1., tj.  lit. (f) Regulaminu Konkursu, o brzmieniu: 

„(a) Video prezentacja pracy konkursowej 

Uczestnik konkursu zobowiązany jest przygotować video lub audio prezentację pracy konkursowej. 

Prezentacja powinna trwać maksymalnie 20 minut.  

Video lub audio prezentacja powinna polegać na przedstawieniu przez Uczestnika konkursu lub 

osobę/osoby wyznaczone przez Uczestnika konkursu  pracy konkursowej, omówienie najistotniejszych 

elementów projektu, zasad kształtowania w warstwie urbanistycznej i architektonicznej, odniesienie 

się do wymagań wynikający z wytycznych Regulaminu, w szczególności do zgodności z dokumentami 

planistycznymi, wymaganymi parametrami PUM i PUU, zgodności z przepisami technicznymi, kosztami 

realizacji Inwestycji. 
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UWAGA 

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego rozszerzenia zakresu video lub audio 

prezentacji. O zakresie formalnym i merytorycznym rozszerzenia video lub audio prezentacji 

Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni na minimum 5 roboczych dni przed terminem przeslania 

wersji elektronicznej pracy konkursowej.” 

 

 

 

8. 

zmiana w ppkt 7.2.3. Regulaminu Konkursu, poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia: 

„Wraz ze złożeniem pracy Konkursowej, Uczestnik Konkursu składa oświadczenie dotyczące 

przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz udzielenia licencji wyłącznej zgodnie ze wzorami 

stanowiącymi Załącznik nr 3 i Załącznik nr 3a do Regulaminu oraz oświadczenia o zobowiązaniu 

Uczestnika konkursu do złożenia wersji papierowej pracy konkursowej zgodnego z Załącznikiem nr 3b. 

Oświadczenia te stanowią niezbędny element pracy Konkursowej, a ich złożenie jest warunkiem 

otrzymania przez Uczestnika Konkursu gwarantowanej nagrody, o której mowa w punkcie 10.1 

Regulaminu. 

UWAGA: W przypadku Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie oświadczenie o 

przeniesieniu autorskich praw majątkowych i oświadczenie o udzieleniu licencji  (Załącznik nr 3 i 

Załącznik nr 3a do Regulaminu) każdy z Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie 

składa indywidualnie.” 

9. 

zmiana w ppkt 7.2.4. Regulaminu Konkursu, poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia: 

„W przypadku braków formalnych w oświadczeniach lub braku oświadczeń o przeniesieniu autorskich 

praw majątkowych i oświadczeń o udzieleniu licencji  (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 3a do Regulaminu) 

lub oświadczenia zgodnego z Załącznikiem nr 3b Sąd Konkursowy lub Sekretarz Konkursu może wezwać 

do ich uzupełnienia, wyznaczając w tym celu wyłącznie jeden termin, który nie podlega przywróceniu 

ani przedłużeniu.” 

 

10. 

zmiana w pkt 8.2 Regulaminu Konkursu, poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia: 

„8.2 Sposób złożenia prac Konkursowych – wersja papierowa” 

 

11. 

zmiana w pkt 8.3 Regulaminu Konkursu, poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia  

„8.3 Sposób złożenia prac Konkursowych – wersja elektroniczna oraz część formalna (Załączniki nr 1, 

2, 3, 3a i 3b) 

8.3.1 Prace konkursowe w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: 

konkursZatorska@npfr.pl. 
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8.3.2 Wersja elektroniczna pracy konkursowej powinna zawierać wszystkie elementy pracy 

konkursowej wymienione w Rozdziale 7 pkt. 7.2.1. 

UWAGA: 

- w przypadku makiety urbanistycznej należy w wersji elektronicznej przesłać jedynie pliki w formacie 

JPG zdjęć makiety – minimum 8 zdjęć; dopuszcza się makietę uproszczoną; 

- w przypadku części formalnej należy przesłać skany wypełnionych i podpisanych Załączników nr 1, 2, 

3, 3a  i 3b w formacie PDF; 

- w przypadku video lub audio prezentacji plik w formacie MP4, WMV, AVI. 

8.3.3 Część formalna pracy konkursowej, tj. Załączniki nr 1, 2, 3, 3a i 3b ze względów formalno-

prawnych wynikających z procedur wypłaty Nagród MUSZĄ być także przesłane w formie oryginału na 

adres: 

PFR Nieruchomości S.A. 

ul. Przeskok 2 

00-032 Warszawa 

do dnia 30.04.2020r.” 

 

12. 

Wprowadzenie nowego w pkt 8.4.  Regulaminu Konkursu, o brzmieniu: 

„8.4. Miejsce i termin składania prac Konkursowych – wersja elektroniczna 

8.4.1 Prace Konkursowe w formie elektronicznej każdy Uczestnik Konkursu musi przesłać na adres: 

konkursZatorska@npfr.pl do dnia 17.04.2020r. do godziny 16.00. 

8.4.2 Prace Konkursowe przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

8.4.3 Prace Konkursowe ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie ani w inny 

sposób rozpowszechniane przed datą ogłoszenia wyników Konkursu.” 

 

13. 

Wprowadzenie nowego w pkt 8.5.  Regulaminu Konkursu, o brzmieniu: 

„8.5 Miejsce i termin składania prac Konkursowych – wersja papierowa 

8.5.1 Prace Konkursowe w wersji papierowej w zakresie: 

- część graficzna 

- część opisowa 

- makieta urbanistyczna 

- wersja elektroniczna pracy konkursowej nagrana na nośniku elektronicznym 

należy złożyć na wezwanie Organizatora w terminie wskazanym w tym wezwaniu w siedzibie: 

PFR Nieruchomości S.A. 

ul. Przeskok 2 

00-032 Warszawa 

UWAGA 

Organizator prześle wezwanie do złożenia pracy konkursowej minimum 7 dni roboczych przed 

wyznaczonym terminem jej złożenia. 

Uczestnik konkursu zgodnie z zapisami pkt. 8.3. niniejszego rozdziału składa Oświadczenie będące 

Załącznikiem nr 3b do Regulaminu dotyczące zobowiązania Uczestnika konkursu do złożenia wersji 

papierowej pracy konkursowej w terminie określonym przez Organizatora. 
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8.5.2 W przypadku wysłania pracy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej pod uwagę brana 

będzie data i godzina dostarczenia. 

8.5.3 Przyjęcie pracy Konkursowej zostanie potwierdzone pokwitowaniem odbioru według Załącznika 

nr 5 do Regulaminu. 

8.5.4 Prace Konkursowe ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie ani w inny 

sposób rozpowszechniane przed datą ogłoszenia wyników Konkursu.” 

 

14. 

zmiana w ppkt 10.1.3 Regulaminu Konkursu, poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia: 

,,Warunkiem wypłacenia Nagrody Podstawowej jest: uczestnictwo w warsztatach, opracowanie pracy 

konkursowej zgodnie z istotnymi wytycznymi wynikającymi z Regulaminu Konkursu, Załączników do 

Regulaminu oraz zaleceń powarsztatowych, skuteczne złożenie pracy w terminie ustalonym w 

niniejszym Regulaminie, złożenie oryginałów oświadczeń zgodnie pkt. 8.3.3 Regulaminu Konkursu oraz 

przyjęcie pracy pod względem formalnym i merytorycznym przez Sąd Konkursowy.” 

 

15. 

zmiana w ppkt 11.3.2 Regulaminu Konkursu, poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia: 

„Organizator i Fundator powinni zostać prawnie zabezpieczeni z punktu widzenia praw autorskich 

związanych z realizowaną Inwestycją, z drugiej strony Uczestnicy Konkursu powinni mieć możliwość i 

swobodę dysponowania prawami autorskimi do prac Konkursowych, jeżeli nie zostaną one 

wykorzystane do realizacji Inwestycji. Stąd też Regulamin, z jednej strony przewiduje czasowe nabycie 

przez Fundatora całości autorskich praw majątkowych do prac Konkursowych w zamian za wypłacane 

nagrody, z drugiej strony jednoznacznie rozstrzyga, że prawa te przechodzą powrotnie na tych 

Uczestników Konkursu, z którymi w określonym terminie nie zostaną zawarte umowy dotyczące prac 

projektowych opartych na złożonych przez nich pracach Konkursowych lub ich części.” 

 

16. 

zmiana w ppkt 11.3.3 Regulaminu Konkursu, poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia: 

„Dla zapewnienia realizacji powyższych priorytetów Uczestnicy Konkursu, wraz ze złożeniem pracy 

Konkursowej, składają oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie to składane jest w 

dwóch podpisanych egzemplarzach, z których jeden zwracany jest Uczestnikowi Konkursu wraz z 

podpisem osoby upoważnionej ze strony Fundatora.” 

 

17. 

zmiana w pkt 12.1 Regulaminu Konkursu, poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia: 

„12.1 Załączniki formalne do Konkursu: 

12.1.1 Załącznik nr 1 – Formularz złożenia oraz karta identyfikacyjna pracy Konkursowej. 

12.1.2 Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego Uczestników 

wspólnie biorących udział w Konkursie. 
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12.1.3 Załącznik nr 3 Aktualizacja kwiecień 2020r. – Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw 

majątkowych. 

12.1.4  Załącznik nr 3a – Oświadczenie o udzieleniu licencji. 

12.1.5 Załącznik nr 3b – Oświadczenie dotyczące zobowiązania Uczestnika konkursu do złożenia 

wersji papierowej pracy konkursowej w terminie określonym przez Organizatora. 

12.1.6 Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące danych osobowych. 

12.1.7 Załącznik nr 5 – Karta pokwitowania odbioru pracy Konkursowej. 

12.1.8 Załącznik nr 6 – Lista osób którymi Uczestnik Konkursu będzie dysponować przy wykonywaniu 

pracy Konkursowej. 

12.1.9 Załącznik nr 7a – Wzór umowy na wykonanie prac projektowych dla inwestycji planowanej na 

Terenie 1. 

12.1.10  Załącznik nr 7b – Wzór umowy na wykonanie prac projektowych dla inwestycji planowanej na 

Terenie 2 i/lub 3. 

UWAGA:  

– Załączniki formalne nr 4 i 6 powinny być złożone wraz ze Zgłoszeniem, w tym z materiałami 

składanymi w I-ym Etapie Konkursu; 

– Załączniki formalne nr 2, 3, 3a i 3b powinny być złożone zgodnie z postanowieniami Regulaminu, 

Rozdział 8.” 

 

 

Pozostałe zapisy Regulaminu Konkursu pozostają bez zmian. 

 

 

 

………………………………………………………….. 

Rafał Mroczkowski 

Sekretarz Sądu Konkursowego 

 


