
 
REGULAMIN KONKURSU 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie  
ogłasza międzynarodowy konkurs na koncepcję  

„Przebudowy i modernizacji pomieszczeń studyjnych oraz reżyserni UMFC 
 – akustyka i technologia”. 

 
ROZDZIAŁ I 
1. ORGANIZATOR KONKURSU 
Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina  
w Warszawie ul. Okólnik 2,  
NIP 525-000-77-15 REGON 000275702 
Sekretariat Konkursu:  
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ul. Okólnik 2 00-368 Warszawa,                 
email: konkurs@chopin.edu.pl,    strona internetowa:  www.chopin.edu.pl  
 
2. RODZAJ I FORMA KONKURSU 
Jednoetapowy, międzynarodowy konkurs na koncepcję projektu akustyki i technologii 
pomieszczeń studyjnych oraz reżyserni UMFC w Warszawie na podstawie ustawy z 
dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”, (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z 
późn. zm.). 

 
3. CEL KONKURSU 
Celem konkursu jest wybór koncepcji do projektu akustyki i rozwiązań 
technologicznych pomieszczeń studyjnych i reżyserni UMFC w Warszawie. 

 
4. ZADANIE KONKURSOWE 
Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji akustyki i wyposażenia 
technologicznego pomieszczeń studyjnych i reżyserni, wyznaczającej kierunek 
opracowania projektu przebudowy i modernizacji pomieszczeń studyjnych i reżyserni 
UMFC w Warszawie (rozszerzenie – ROZDZIAŁ III niniejszego Regulaminu) 
 
5. KRYTERIA OCENY PRAC 
Zasady oceny: 

1. Każde z wymienionych podkryteriów jest oceniane indywidualnie w skali 1 – 5, 
przy czym 5 oznacza ocenę najwyższą. 

2. Oceny indywidualne oceniających są sumowane a następnie dzielone przez 
maksymalną łączną ocenę wszystkich osób – 5 x n (osób). 

3. Łączna ocena podkryterium wyliczona z pkt 2 będzie pomnożona  przez 
odpowiednie współczynniki wagowe jak niżej. 

4. Oceny podkryteriów będą zsumowane a następnie mnożone przez: 
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• 45 dla oceny kryterium Zgodności z wytycznymi  
• 35 dla oceny kryterium Innowacyjności 
• 20 dla kryterium Realności wykonania 

 
 
Kryterium I   
Zgodność z wytycznymi – 45% 
podkryteria: 

akustyka –  
• funkcjonalność pomieszczeń –  współczynnik wagowy 0,2 
• wytyczne do projektów branżowych – współczynnik wagowy 0,05 
• symulacja parametrów akustycznych – współczynnik wagowy 0,1 
• ochrona przed hałasem – współczynnik wagowy 0,2 

 
technologia –  

• poziom technologii – parametry techniczne i funkcjonalne – 
współczynnik wagowy 0,2 

• kompletność (audio, wideo, IT) – współczynnik wagowy 0,2 
• wytyczne do projektów branżowych – współczynnik wagowy 0,05 

 
Kryterium II   
Innowacyjność – 35% 
podkryteria: 

• trwałość technologii – perspektywa użytkowania – współczynnik 
wagowy 0,18 

• stopień integracji systemowej – współczynnik wagowy 0,22 
• przystosowanie do multimediów – współczynnik wagowy 0,2 
• przydatność nowatorskich rozwiązań w procesie edukacji i badań 

naukowych – współczynnik wagowy 0,25 
• możliwość rozszerzenia oferty UMFC we współpracy krajowej i 

zagranicznej z innymi uczelniami – współczynnik wagowy 0,15 
 
Kryterium III 
Realność wykonania – 20% 
podkryteria 

• w wyznaczonym okresie – współczynnik wagowy 0,4 
• w wyznaczonych kosztach – współczynnik wagowy 0,6 

 
6. NAGRODY 
Wysokość I nagrody za najlepszą pracę wynosi 60 000 złotych (sześćdziesiąt 

tysięcy złotych) i nie podlega zmianie, a jej przyznanie ex aequo nie jest 
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dopuszczalne. I nagroda będzie przyznana pracy, która uzyska największą liczbę 
punktów, jednak nie mniejszą niż 70 punktów. 
 
2.2. Liczba nagród 
Sąd konkursowy ustala liczbę i wysokość nagród pozostałych, tj. innych niż   
I nagroda i może przyznać wyróżnienia w granicach funduszu określonego w pkt. 2.3 
niniejszego Rozdziału. Nagrody mogą być przyznane wyłącznie pracom spełniającym 
wymagania obowiązkowe określone w Rozdziale III Zadanie konkursowe. 
 
2.3. Fundusz nagród 
Łączny fundusz wszystkich nagród i wyróżnień wynosi 120 000 złotych (słownie: sto 
dwadzieścia tysięcy złotych) i jego wysokość nie podlega zmianie. 
 
2.4. Zaproszenie do negocjacji 
Jeden autor najlepszej pracy konkursowej, którz uzyska największą liczbę punktów, 
zostanie zaproszony w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z Ustawą Sejmu RP 
„Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 nr 113 
poz. 759 z późn. zm.) do złożenia oferty, przeprowadzenia negocjacji i zawarcia z 
wybranym autorem pracy konkursowej umowy. Przedmiotem umowy będzie 
szczegółowe opracowanie projektowe pracy konkursowej tego autora oraz pełnienie 
nadzorów autorskich w późniejszej fazie projektu wykonawczego i realizacji 
inwestycji.  
 
7. SĄD KONKURSOWY 
Sąd konkursowy składa się z dwóch zespołów: 
Zespół Merytoryczny, którego zadaniem będzie merytoryczna ocena złożonych 
prac konkursowych pod kątem spełniania przez prace kryteriów merytorycznych 
zapisanych w warunkach konkursu oraz zdecydowanie o przyznaniu nagród i ich 
wysokości (z wyjątkiem nagrody za I miejsce, której wysokość jest stała) oraz 
wyróżnień. Organizator zapewnia, że dla zachowania anonimowości konkursu, 
członkowie Zespołu Merytorycznego nie będą członkami Zespołu Oceny Formalnej 
sądu konkursowego. 
Zadaniem Zespołu Oceny Formalnej będzie obsługa techniczna sądu 
konkursowego, w tym m. in. związana z otwarciem kopert z pracami konkursowymi 
oraz ocena pod kątem formalnym złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w 
konkursie. Organizator zapewnia, że dla zachowania anonimowości konkursu, 
członkowie Zespołu Oceny Formalnej nie będą członkami Zespołu Merytorycznego. 
 

Zespół Merytoryczny – sędziowie: 
1. mgr inż. Marcin Andrzejewski 
2. mgr inż. Marek Borzykowski 

3. dr inż. Tadeusz Fidecki 
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4. dr hab. inż. Andrzej Kulowski 
5. prof. Małgorzata Lewandowska 
6. prof.  Andrzej Lupa 
7. prof. Andrzej Miśkiewicz 
8. mgr Artur Mitrosz 
9. prof. Witold Osiński 
10. dr Jarosław Regulski 

 
Zespół Oceny Formalnej  – sędziowie Zespołu Oceny Formalnej: 

1. Tomasz Leszkowicz 
2. Maria Lorenc 
3. Paweł Sroczyński 
4. Krzysztof Wojdak 
 

8. TERMINY 
1. Ogłoszenie konkursu               26.08.2013 
2. Nadsyłanie wniosków o dopuszczenie 

 do udziału w konkursie                                                        do 04.09.2013 
3. Zaproszenie do udziału w konkursie             12.09.2013 
4. Wizja lokalna pomieszczeń objętych konkursem           16.09.2013 
5. Nadsyłanie zapytań przez uczestników dopuszczonych 
    do udziału w konkursie                                                   18.09.2013 
8.  Odpowiedź na wszystkie zapytania uczestników dopuszczonych  
     do udziału w konkursie                                 23.09.2013  

    9.  Nadsyłanie prac konkursowych do dnia          do 30.09.2013  
   10. Rozstrzygnięcie konkursu - ogłoszenie wyników             02.102013 
   11. Wypłata nagród 14 dni od dnia ustalenia wyników konkursu. 
   12. Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki 15 dnia  
od dnia ustalenia wyników konkursu 
9. OGŁOSZENIE I INFORMACJE 
Ogłoszenie konkursu podane jest do wiadomości publicznej w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. Bieżące informacje i komunikaty Organizatora zamieszczane są na 
stronie: www.chopin.edu.pl 
  
 ROZDZIAŁ II 
 
1. PRZEDMIOT KONKURSU 
1.1. Przedmiot pracy 
Przedmiotem pracy konkursowej jest opracowanie koncepcji do projektu akustyki 

 i technologii pomieszczeń studyjnych oraz reżyserni UMFC w Warszawie, 
spełniającej wymagania określone w Rozdziale III Zadanie konkursowe. 
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1.2. Zadanie konkursowe 
Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji akustyki i wyposażenia 
technologicznego pomieszczeń studyjnych i reżyserni UMFC w Warszawie, 
wyznaczającej kierunek opracowania projektu w zakresie przebudowy i modernizacji 
pomieszczeń studyjnych i reżyserni UMFC w Warszawie – akustyka i technologia 
oraz określenie wytycznych dla architektury i branż budowlanych. 
Maksymalny planowany koszt opracowania projektu, w tym projektu wykonawczego, 
dokumentacji przetargowej i innych opracowań uzupełniających nie może być wyższy 
niż 400 000 złotych brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych). 
Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizacyjnych przebudowy 
i modernizacji pomieszczeń studyjnych i reżyserni UMFC w Warszawie nie może być 
wyższy niż 26 000 000 złotych brutto (dwadzieścia sześć milionów złotych)  
z uwzględnieniem realizacji prac na podstawie późniejszego wielobranżowego 
projektu budowlanego. 
 
2. UMOWA 
Załącznikiem nr 11 jest wzór umowy, jaka zostanie zawarta na wykonanie projektu  
„Przebudowy i modernizacji pomieszczeń studyjnych oraz reżyserni UMFC – 
akustyka i technologia” oraz pełnienie nadzorów autorskich w późniejszej fazie 
projektu wykonawczego i realizacji inwestycji.  
 
3. WARUNKI UCZESTNICTWA 
3.1. Adresaci konkursu 
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące 
wspólnie, o ile spełniają warunki określone w warunkach konkursu, jest autorem lub 
współautorem pracy, którą zgłasza do konkursu oraz wskaże w karcie 
identyfikacyjnej wszystkie osoby współpracujące nad wykonaniem pracy i charakter 
ich współpracy.  
 
Konkurs jest konkursem międzynarodowym, adresowanym do wszystkich osób  i 
podmiotów spełniających wymagania uczestnictwa, posiadających wiedzę z 
dziedziny akustyki i technologii zgodnie z Załącznikiem nr 2 (Wymagania dla 
uczestników) oraz zdolność spełnienia przedstawionego zadania, a także jego 
prezentacji w zakresie i w formie pracy konkursowej według postanowień Rozdziału 
III - Zadanie konkursowe. 
 
Uczestnikiem może być dowolna grupa osób i podmiotów spełniających wymagania 

uczestnictwa (każda osoba/podmiot powinna spełniać wymogi konkursu), o ile 
wyznaczy do reprezentowania grupy jednego ze współautorów, a podział nagrody 
pozostanie wewnętrzną sprawą grupy. 
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O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą się ubiegać Uczestnicy, którzy 
spełniają następujące warunki: 

 
a.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Organizator Konkursu nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena 
spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez 
podmiot składający wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w konkursie (zgodnie ze wzorem 
zamieszczonym w Załączniku nr 14 do regulaminu konkursu). 

 
     b. posiadania wiedzy i doświadczenia tj.; 

o dopuszczenie do udziału w konkursie mogą się ubiegać osoby fizyczne, 
osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
oraz podmioty te występujące wspólnie, które posiadają i potwierdzą, iż mają 
doświadczenie w zakresie zaprojektowania, co najmniej dwóch obiektów 
zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wymagania dla uczestników) w okresie ostatnich 
3 lat, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie. Realizacje te muszą być potwierdzone dokumentami, z których 
wynika, że stosowne prace zostały wykonane w sposób należyty. W 
przypadku zainteresowanych występujących wspólnie, co najmniej jeden z 
członków zespołu powinien posiadać doświadczenie,o którym mowa, lub 
wszyscy łącznie. 

      
       c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi    

do wykonania zamówienia, tj.: 
• specjalistą ds. akustyki 
• specjalistą ds. technologii 
• architektem - konstruktorem  

      
 d. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Organizator Konkursu nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena 
spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez podmiot 
składający wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w konkursie (zgodnie ze wzorem 
zamieszczonym w Załączniku nr 14 do regulaminu konkursu). 

 
3.2  Wykluczenia uczestnictwa 

Wykluczonym z uczestnictwa w konkursie, z konsekwencją wykluczenia pracy, 
jest każdy, kto: 

 
• osoby biorące udział w opracowaniu materiałów konkursu, 
• osoby biorące udział w opracowaniu warunków konkursu, 
• osoby biorące udział w organizowaniu konkursu, 
• nie spełnia warunków określonych w pkt. 3.1 a-d niniejszego Rozdziału, 
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• naruszy przed rozstrzygnięciem konkursu zasadę anonimowości lub 
niezależności, 

• weźmie udział w opracowaniu więcej niż jednej pracy zgłoszonej do 
konkursu. Uczestnik konkursu, który będzie występował w więcej niż jednej 
pracy konkursowej zostanie wykluczony z konkursu, a wszystkie prace z 
jego udziałem zostaną odrzucone. 

• osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie wykluczone z 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień 
publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

 
3.3  W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału w 

konkursie warunki określone w ust. 3.1 a-d muszą zostać spełnione łącznie przez 
wszystkie podmioty ubiegające się wspólnie o dopuszczenie do udział w 
konkursie. Każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do 
udziału w konkursie musi spełniać warunek określony w ust. 3.2. Ocena 
spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” „ nie 
spełnia”.  

 
3.4  W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 3.1, oraz w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w konkursie określonych 
w ust. 3.2, podmiot składający wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie 
ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: 

 
3.4.1. wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

w  konkursie, którego wzór stanowi Załącznik nr, 14 Jeżeli podmioty wspólnie 
ubiegają się o dopuszczenie do udziału w konkursie dokument ten mogą 
złożyć łącznie; 

 
3.4.2. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

z udziału w konkursie, którego wzór stanowi Załącznik nr 15 do Regulaminu 
Konkursu. Jeżeli podmioty wspólnie ubiegają się o dopuszczenie do udziału w 
konkursie, dokument ten składa każdy z podmiotów ubiegających się wspólnie 
o dopuszczenie do udziału w konkursie; 

   
 3.4.3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych   
        również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed  
        upływem terminu wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli 
       okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem  
      ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi  
      zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 
      wykonywane należycie. 

 
Organizator Konkursu wymaga uwzględnienia w wykazie usług określonych w 
ust. 3.1 pkt. b niniejszego regulaminu, załączając jednocześnie dokumenty 
potwierdzające czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór 
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wykazu stanowi Załącznik nr 16 do Regulaminu Konkursu. Jeżeli podmioty 
wspólnie ubiegają się o dopuszczenie do udziału w konkursie dokument ten 
składa przynajmniej jeden z nich. 

a) Dowodami, o których mowa powyżej, są: 
• poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych 

usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane 
nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie; 

• w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – 
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
podmiot ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie nie 
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w tiret 1 
powyżej; 

b) W przypadku, gdy Organizator konkursu jest podmiotem, na rzecz, którego 
usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 3.4.3  zostały wcześniej 
wykonane, podmiot ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie 
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w lit. a) 
powyżej. 

 
     3.4.4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu pracy konkursowej, a 

następnie w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami; którego wzór stanowi 
Załącznik nr 17 do Regulaminu Konkursu. Jeżeli Wykonawcy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej 
jeden z nich. 

 
     3.4.5 Podpisaną listę podmiotów należących do tej samej, co podmiot ubiegający 

się o dopuszczenie do udziału w konkursie, grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy „Prawo zamówień publicznych” albo 
podpisaną informację, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór informacji 
albo listy podmiotów stanowi Załącznik nr 18 do Regulaminu Konkursu. 
Jeżeli podmioty wspólnie ubiegają się o dopuszczenie do udziału w 
konkursie dokument ten składa każdy z nich. 

 
4.  WYMAGANIA ANONIMOWOŚCI 
Organizator gwarantuje anonimowość ocenianych prac konkursowych. Praca 
konkursowa musi być oznaczona wyłącznie symbolem identyfikacyjnym w sposób 
określony w pkt. 7.3 niniejszego Rozdziału. 
 
5.  ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
5.1.Dopuszczenie do udziału w konkursie 

Zgłoszenie uczestnictwa i dopuszczenie do udziału w konkursie następuje przez 
przesłanie na adres Sekretariatu Konkursu w terminie do 04.09.2013 roku, 
prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o dopuszczenie do udziału w 

konkursie, według wzoru określonego w Załączniku nr 8 wraz z załącznikami. 
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Rozpoznawane będą wyłącznie wnioski, które wpłyną do Sekretariatu Konkursu do 
dnia 04.09.2013 roku do godziny 15.30. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie 
uczestnicy, dopuszczeni do udziału w konkursie i zaproszeni przez Organizatora do 
złożenia prac konkursowych. 
 
5.2. Wniosek o dopuszczenie 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie stanowi Załącznik nr 8 do 
niniejszego Regulaminu. 
Do wniosku powinny być dołączone:  
a) ·pełnomocnictwo, o ile wniosek podpisuje pełnomocnik/pełnomocnicy,  
b) potwierdzenie posiadanego doświadczenia w postaci prezentacji 
zrealizowanych projektów zgodnie z pkt. 3.1 b (1 projekt  - maksymalnie 3 strony A4 
opisu oraz poglądowe ilustracje), a także referencje do powyższych realizacji lub inne 
dokumenty, z których wynika należyte wykonanie powyższych realizacji. 
 
Wniosek musi być podpisany przez uczestnika konkursu lub osobę uprawnioną do 
składania oświadczeń w imieniu uczestnika. W przypadku osób/podmiotów 
występujących wspólnie wniosek powinien być podpisany przez wszystkie takie 
osoby/podmioty albo przez osobę posiadającą pełnomocnictwo/pełnomocnictwa, o 
treści jak w Załączniku nr 12 do niniejszych warunków, od wszystkich 
osób/podmiotów występujących wspólnie. 
 
5.3. Zaproszenie do udziału w konkursie 
Organizator, w terminie do dnia 12.09.2013 roku wyśle drogą elektroniczną (e-
mailem z adresu konkurs@chopin.edu.pl) na adres e-mail podany we wniosku o 
dopuszczenie do udziału w konkursie każdemu, kto złożył wniosek o dopuszczenie 
do udziału w konkursie, decyzję o dopuszczeniu lub nie do udziału w konkursie. 
 
6.  PRAWO CZYNNEGO UDZIAŁU 
6.1. Wizja lokalna pomieszczeń. 

Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo udziału w wizji lokalnej 
pomieszczeń stanowiących przedmiot konkursu w terminach określonych w pkt. 8 
Rozdziału I. Dokładne godziny wizji lokalnej są do ustalenia indywidualnie z 
Organizatorem za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (e-mail: 
konkurs@chopin.edu.pl) do dnia poprzedzającego wizję. 
 
6.2. Zapytania i odpowiedzi 
Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo kierowania zapytań do 

Organizatora konkursu w terminach określonych w pkt. 8 Rozdziału I wyłącznie 
drogą elektroniczną (e-mail:konkurs@chopin.edu.pl). Odpowiedzi Organizatora 
podane będą do publicznej wiadomości wyłącznie na stronie internetowej 

Organizatora (www.chopin.edu.pl) z zachowaniem anonimowości źródła zapytania.  
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6.3. Środki ochrony prawnej 
Uczestnikom Konkursu, a także innym osobom i podmiotom, jeżeli ich interes prawny 
w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez Organizatora przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują 
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych -
szczegóły w Załączniku nr 13 (odesłanie do z przepisów). 
 
7.  NADSYŁANIE PRAC 
7.1. Adres i termin składania prac 
Uczestnik może nadesłać na konkurs wyłącznie jedną pracę. Kompletna praca 
konkursowa musi być wysłana pocztą na adres Sekretariatu Konkursu lub złożona w 
tym Sekretariacie w terminie określonym w pkt. 8 Rozdziału I z zachowaniem 
anonimowości w sposób określony w pkt. 7.3 niniejszego Rozdziału. Rozpatrywane 
będą wyłącznie prace, które wpłyną do organizatora do dnia określonego w pkt. 8 
Rozdziału I tj. dnia 30 września 2013 do godziny 13:30. Uczestnicy konkursu 
ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy 
konkursowej. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów wykonania pracy. 
 
7.2. Prace doręczone po terminie 
Prace złożone lub doręczone po terminie określonym w pkt. 8  Rozdziału I nie 
podlegają ocenie Sądu Konkursowego. 
 
7.3. Składanie prac konkursowych 
Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy spełniający warunki konkursu - 
zaproszeni przez Organizatora do dalszego udziału w konkursie. Praca konkursowa 
wraz z opisem – musi być anonimowa.  
Uczestnik powinien nadać swojej pracy numer złożony z dowolnych 2 liter i 6 cyfr. 
Numer należy umieścić (zaleca się prawy górny róg) na wszystkich elementach 
opracowania, tj. opisie i załącznikach oraz na pokwitowaniu złożenia pracy 
konkursowej, a także na kopercie ze składem zespołu autorskiego załączanej do 
pracy konkursowej oraz na opakowaniu pracy konkursowej. 
Prace konkursowe należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich 
bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania. Opakowanie musi 
zostać opisane jako „Praca konkursowa – akustyka i technologia” oraz 
oznakowane jak powyżej.  
Do pracy konkursowej należy dołączyć kopertę (wewnątrz opakowania), opatrzoną 
numerem nadanym przez uczestnika konkursu w sposób jak powyżej, zawierającą 

informacje o składzie autorskim oraz inne elementy wymagane warunkami 
niniejszego konkursu. 
Opakowanie pracy konkursowej nie może być opatrzone nazwą uczestnika 

składającego pracę, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie 
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autora pracy przed rozstrzygnięciem konkursu. W przypadku przesłania pracy za 
pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej - adres i nazwa podane na 
kopercie nie mogą być adresem i nazwą uczestnika konkursu. 
Prace konkursowe zostaną zaszyfrowane przez Sędziego Przewodniczącego 
Zespołu Oceny Formalnej poprzez nadanie kodu trzycyfrowego każdej pracy. Z 
czynności tej sporządzony zostanie protokół, który zostanie przekazany Kierownikowi 
Zamawiającego. 
Po upływie terminu nadsyłania prac konkursowych Zespół Oceny Formalnej dokona 
otwarcia wszystkich opakowań złożonych prac konkursowych. Koperty znajdujące się 
w opakowaniach złożonych prac konkursowych i identyfikujące zespoły autorskie, 
bez ich otwierania, zostaną zdeponowane u Sędziego Przewodniczącego Zespołu 
Oceny Formalnej, zaś prace konkursowe zostaną przekazane Zespołowi 
Merytorycznemu. 
 
7.4     Ogłoszenie wyników konkursu 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 
określonym w pkt. 8 Rozdziału I na stronie internetowej Organizatora, a następnie na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora konkursu. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu.  
W przypadku takiej zmiany Organizator ogłosi wyniki na swojej stronie internetowej 
oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 
Po ogłoszeniu wyników konkursu Sędzia Przewodniczący Zespołu Oceny Formalnej 
wyda Sędziemu Przewodniczącemu Zespołu Merytorycznego  złożone do depozytu 
karty identyfikacyjne po czym przedstawiciel Zespołu Merytorycznego dokona ich 
otwarcia i poda skład autorów poszczególnych prac konkursowych. 
 
 
8.  OCHRONA PRAW AUTORSKICH 
8.1. Cel i obszar eksploatacji prac 
Autor/Autorzy udzielają Organizatorowi jednorazowej, nieodpłatnej, ograniczonej 
czasowo (5 lat od dnia przyznania nagrody) i nieograniczonej geograficznie licencji 
na  wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:  

• utrwalanie na dowolnym nośniku; 
• zwielokrotnianie dowolną techniką; 
• wprowadzanie do obrotu; 
• wprowadzanie do pamięci komputera; 
• publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie dowolną techniką, w tym 

publiczne wystawianie, 
• udostępnianie w sieci Internet i innych sieciach komputerowych (publiczne 
udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym). 
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8.2  Autor/Autorzy z chwilą wypłaty nagrody przyznanej pracy przez sąd konkursowy 
przenosi/przenoszą na Organizatora przysługujące mu/im prawo własności 
egzemplarza pracy konkursowej złożonej w konkursie. 
 
9. ZWROT PRAC NIENAGRODZONYCH 
Prace, którym nie przyznano nagród ani wyróżnień, będą do odebrania przez 
autorów w terminie do 6-tygodni od zakończenia konkursu. Po upływie tego terminu 
prace nieodebrane przez autora/autorów mogą być przez Organizatora zniszczone. 
 
ROZDZIAŁ III 
ZADANIE KONKURSOWE 
określa szczególne warunki konkursu precyzujące zadanie konkursowe, wytyczne 
zakresu i formy jego rozwiązania oraz wymagania, których spełnienie uprawnia do 
ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę. 
 
1. PRZEDMIOT ZADANIA KONKURSOWEGO 
Przedmiotem pracy konkursowej jest opracowanie koncepcji do projektu akustyki i 
technologii pomieszczeń studyjnych oraz reżyserni UMFC w Warszawie, spełniającej 
wymagania określone w niniejszym Rozdziale. 
  
2. PRACA KONKURSOWA 
2.1. Koncepcja graficzna -  
w formie papierowej w wymaganej wielkości rysunków A1 powtórzona w wersji 
elektronicznej w formacie PDF.   
 
2.2. Opis pracy w formacie A3 oraz wersji elektronicznej w formacie PDF 
zawierający: 
• opis podstawowych założeń i rozwiązań realizacyjnych zgodnych z wytycznymi 

zawartymi w Załączniku nr 2 i 3, zestawienie urządzeń technologicznych, 
wytyczne do projektów architektonicznych i branżowych, 

• przydatność rozwiązań technologicznych w procesie edukacji i badań 
naukowych UMFC 

• możliwości innego wykorzystania  innowacyjnych technologii   
• informację na temat kosztów opracowania projektu wykonawczego 

 
 
 
 
• informację na temat kosztów realizacyjnych projektu akustyki i technologii 
związanych z przebudową bez kosztów wynikających z przewidywanego 
zakresu wielobranżowych prac budowlanych 

• koszty eksploatacyjne rekomendowanych rozwiązań technologicznych 
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2.3. Film lub prezentacja multimedialna -  
należy załączyć płytę CD (zapis w systemie Windows) oznaczoną symbolem 
identyfikacyjnym pracy z zapisem elektronicznym filmu lub prezentacji multimedialnej 
o czasie trwanie nie dłuższym niż 3 minuty  
 
3.  ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE 
 
3.1 Założenia i wytyczne do konkursu zawarte zostały w Załącznikach nr 2 i 3 
stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu. 

 
3.2 Materiałami informacyjnymi konkursu są: 

• charakterystyka Uniwersytetu Muzycznego - Załącznik nr 1, 
• schematy rzutów i przekrojów - Załącznik nr 4, 
• wybrane założenia ochrony pożarowej - Załącznik nr 6, 
• archiwalna dokumentacja projektowa - Załącznik nr 5, 
• serwis zdjęciowy - Załącznik nr 7. 

 
 
ROZDZIAŁ IV 
INNE  
1.Wszystkie załączniki do regulaminu konkursu stanowią integralną część 
niniejszego regulaminu. 
 
2.Wszelkie udostępniane materiały konkursowe podlegają ochronie ustawy o 
prawach autorskich i prawach pokrewnych, przeznaczone są wyłącznie do użytku 
uczestników konkursu na potrzeby niniejszego konkursu i nie mogą być 
wykorzystane bez zgody Organizatora do żadnych innych celów, niż tylko 
uczestnictwo w konkursie. 
 
3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz inne dokumenty konkursowe 
mogą być złożone w języku polskim lub angielskim. 
 
4. Niniejszy Regulamin konkursu wraz z załącznikami został sporządzony w języku 
polskim i angielskim. W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją polską i 
angielską wersją rozstrzygająca jest wersja polska 
 
5. Kompletne warunki konkursu i materiały konkursowe udostępnione są wszystkim 

zainteresowanym na stronie internetowej: www.chopin.edu.pl 
 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
1. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie 

http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_nr_1_Uniwersytet_Muzyczny_Fryderyka_Chopina.doc
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2. Wymagania dla uczestników 
3. Program funkcjonalno - użytkowy 
4. Schematy rzutów i przekrojów budynku (zip, ok. 16MB) 
5. Archiwalna dokumentacja projektowa (zip, ok. 95MB) 
6. Wybrane założenia ochrony pożarowej (zip, ok. 0,5MB) 
7. Serwis zdjęciowy (zip, ok. 125MB) 
8. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie 
9. Wzór karty identyfikacyjnej uczestnika 
10. Wzór koperty identyfikacyjnej 
11. Wzór umowy 
12. Wzór pełnomocnictwa 
13. Odesłania do przepisów 
14. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w konkursie 
15. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w 

konkursie 
16. Wzór wykazu usług 
17. Wzór wykazu osób 
18. Wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej 
 
 

http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_nr_2_wymagania_dla_uczestnikow.doc
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_nr_3_program_funkcjonalno_uzytkowy.doc
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_nr_4_schematy_rzutow_i_przekrojow.zip
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_nr_5_archiwalna_dokumentacja_projektowa.zip
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_nr_6_Wybrane_zalozenia_ochrony_pozarowej.zip
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_nr_7_serwis_zdjeciowy.zip
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_nr_8_wzor_wniosku_o_dopuszczenie.docx
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_nr_9_wzor_karty_identyfikacyjnej.doc
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_nr_10_wzor_koperty_identyfikacyjnej.doc
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_nr_11_wzor_umowy.docx
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_nr_12_wzor_pelnomocnictwa.docx
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_Nr_13_odniesienie_do_przepisow.doc
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_nr_14_wzor_oswiadczenia_o_spelnianiu_warunkow.docx
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_nr_15_wzor_os_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_nr_15_wzor_os_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_nr_16_wzor_wykazu_uslug.docx
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_nr_17_wzor_wykazu_osob.docx
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_nr_18_wzor_informacja_o_grupie_kapitalowej.docx
http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/przetargi/konkurs_rezysernia/zalacznik_nr_18_wzor_informacja_o_grupie_kapitalowej.docx

