
Zarzqdzenie Nr 36/2014

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20.05.2014r.

w sprawie Zasad organizacji i trybu pracy Sqdu Konkursowego powotanego do przeprowadzenia konkursu
na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania przestrzeni miejskiej Placu
Pitsudskiego i Placu Wolnosci oraz ulic przylegtych w Rawie Mazowieckiej.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2013, poz. 594;
poz. 645; poz. 1318; z 2014 poz 379); art. 110-127 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zam6wieri
publicznych (Oz.U. z 2013r poz. 907) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zarzqdza co nast~puje:

§1. 1. Zarzqdzam przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej
zagospodarowania przestrzeni miejskiej Placu Pitsudskiego i Placu Wolnosci oraz ulic przylegtych w Rawie
Mazowieckiej.
2. Zasady organizacji i trybu pracy Sqdu Konkursowego - okresla zatqcznik Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

§2. W celu przeprowadzenia konkursu powotuj~ Sqd Konkursowy, w sktad kt6rego wchodzq nast~pujqcy
cztonkowie

1. Pan mgr inz. arch. Roman Wieszczek, Przewodniczqcy Sqdu Konkursowego,

2. Pani mgr inz. arch. Oanuta Lipiriska- Cztonek Sqdu Konkursowego,

3. Pan mgr inz. arch. Andrzej Bargicla- Cztonek Sqdu Konkursowego,

4. Pan mgr inz. Piotr Irla- Cztonek Sqdu Konkursowego,

5. Pani mgr inz. Lidia Lamcha- Cztonek Sqdu Konkursowego,

6. Pan mgr inz. Pawet Piqtkiewicz- Cztonek Sqdu Konkursowego,

7. Pan prof. dr inz. arch. Jan Salm- Cztonek Sqdu Konkursowego,

8. Pani mgr inz arch Anna Sniegucka- Cztonek Sqdu Konkursowego,

9. Pan mgr inz. Henryk Wozniak- Cztonek Sqdu Konkursowego.

§6. Sfinansowanie zobowiqzania, 0 kt6rym mowa w §1 nastqpi ze srodk6w budzetu miasta: dziat 900,
rozdziat 90095 par. 6050- Opracowanie koncepcji architektoniczno przestrzennej rewitalizacji centrum Miasta
Rawa Mazowiecka.



Zahlcznik do zarz(ldzenia Nr 35
z dnia 20.05.2014r. Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka

Zasady organizacji i trybu pracy S~du Konkursowego

powotanego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno -
architektonicznej zagospodarowania przestrzeni miejskiej Placu Pitsudskiego i
Placu Wolnosci oraz utic przylegtych w Rawie Mazowieckiej

I. Zadania S~du Konkursowego

I. S(ld Konkursowy jest zespolem pomocniczym Zamawiaj(lcego powolanym do oceny spelnienia przez
uczestnikow konkursu wymagan okreslonych w Regulaminie 'konkursu, oceny prac konkursowych oraz
wyborn najlepszych prac w konkursie, dla ktorego zostal powolany.

2. Do zadan S(ldu Konkursowego naleZy w szczegolnosci:

- dokonanie kwalifikacji wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w konkursie wedlug wymagan i kryteriow
okreslonych w Regulaminie konkursu,
- akceptacja odpowiedzi na pytania uczestnikow konkursu,
- wyst'lPienie do organizatora konkursu z wnioskiem 0 wykluczenie uczestnika konkursu, odrzucenie pracy
konkursowej, uniewaznienie konkursu,
- dokonanie otwarcia, oceny prac konkursowych i rozstrzygni((cia konkursu,
- wyb6r najlepszej pracy konkursowej oraz wskazanie prac nagrodzonych wraz z rodzajem i wysokosci(l
nagrOd,
- sporz(ldzenie informacji 0 pracach konkursowych oraz przygotowanie uzasadnienia rozstrzygni((cia
konkursu,
- identyfikacja uczestnikow konkursu po wyborze najlepszych prac konkursowych,
- poprowadzenie dyskusji pokonkursowej,
- analiza wniesionych protestow oraz przygotowanie propozycji odpowiedzi na protest,
- opracowanie zalecen pokonkursowych do prac projektowych,
- wykonanie innych czynnosci niezb((dnych do prawidlowego i zgodnego z obowi(lzuj(lcym prawem
przeprowadzenia konkursu.

II. Tryb pracy S~du Konkursowego

I. Wykonuj(lc czynnosci 0 ktorych mowa w zarz(ldzeniu, S(ld Konkursowy stosuje przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Oz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z pozn. zm.), niniejsze
zasady oraz reguly okreslone w Regulaminie konkursu.
2. S(ld konkursowy pracuje na posiedzeniach. Posiedzenie b((dzie uznane za wazne, jezeli wezmie w nim
udzial co najrnniej pi((ciu czlonkow S(ldu Konkursowego.

3. S(ld konkursowy podejmuje rozstrzygni((cia zwykl(l wi((kszosci(l glosow. Przy rownej liczbie glosow "za"
i "przeciw" decyduje glos przewodnicz(lcego.
4. Czlonek S(ldu Konkursowego nie moze wstrzymac si(( od glosu.
5. Czlonek S(ldu Konkursowego pelni sw(l funkcj(( w sposob bezstronny, z najwyzsz(l starannosci<t, kiernj,!c
si(( przepisami prawa, posiadan,! wiedz,! i doswiadczeniem.
6. Sekretarz Konkursu nie ma prawa glosu w ocenach i glosowaniach s,!du konkursowego.
7. Przebieg posiedzen s,!du konkursowego jest protokolowany.
8. Zamawiaj,!cy na wniosek S,!du Konkursowego moze powolac rzeczoznawcow, doradcow i asystentow,
ktorzy opracuj,! opinie do prac konkursowych.



9. Kierownik zamawlaJllcego sprawuje nadzor nad slldem konkursowym w zakresie zgodnosci
konkursu z przepisami ustawy i regulaminem konkursu. Moze on w szczegolnosci uniewai:nic konkurs
oraz zatwierdza rozstrzygni~cie konkursu.
10. Zakonczenie pracy Slldu Konkursowego nast~puje po ogloszeniu wynikow konkursu, z chwilll
uplywu terminu przewidzianego ustawll Prawo zamowien publicznych na wniesienie protestu, jezeli
protestu nie wniesiono, lub z chwilll ostatecznego rozstrzygni~cia protestu zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych, z zastrzezeniem, iz srodki ochrony prawnej nie przyslugujll wobec
rozstrzygni~cia Slldu Konkursowego w zakresie oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac
konkursowych.

III. Obowhlzki Czlonkow S~du Konkursowego

I. Czlonkowie Slldu Konkursowego, po ujawnieniu uczestnikow konkursu, skladajll pisemne
oswiadczenie, ze nie podlegajll wy1llczeniu z udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia
publicznego, 0 tresci wymaganej przepisami art. 17 ust. 2 usta\\)' Prawo zamowien publicznych.

2. W przypadku ujawnienia si~ w toku prowadzonego konkursu okolicznosci, 0 ktorych mowa wart. 17
ust. I ustawy Prawo zamowien publicznych czlonek Slldu Konkursowego obowillzany jest niezwlocznie
wylllCZYC si~ z udzialu w pracach Slldu Konkursowego, powiadamiajllc 0 tym na pismie

F Przewodniczllcego.

3. Przewodniczllcy Slldu Konkursowego ma obowillzek powiadomic Zamawiajllcego 0 okolicznosciach
wskazanych wart. 17 ust. I ustawy Prawo zamowien publicznych, jak rowniez w przypadku nie
wywillzywania si~ przez czlonka Slldu Konkursowego z obowillZkow przewidzianych przepisami ustawy
oraz postanowieniami niniejszych zasad.

4. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka odwoluje czlonka Slldu Konkursowego oraz moze uzupelnic
sklad Slldu Konkursowego, z uwzgl~dnieniem art. 112 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych.

5. Czlonkowie Slldu Konkursowego zobowillzani Slldo nie ujawniania:

- informacji, ktorych ujawnienie naruszyloby interes stron lub zasady uczciwej konkurencji,

- informacji zwillzanych z przebiegiem oceny prac konkursowych,

- danych pozwalajllcych zidentyfikowac uczestnikow konkursu przed jego rozstrzygni~ciem.

IV. Zadania Przewodnicz~cego S~du Konkursowego

r I. Pracami Slldu Konkursowego kieruje Przewodniczllcy. Do zadan Przewodniczllcego Slldu
Konkursowego nalezy w szczegolnosci:

- wyznaczanie terminow posiedzen Slldu Konkursowego oraz ich prowadzenie,

- podzial prac mi~dzy czlonkow Slldu Konkursowego,

- nadzorowanie przestrzegania warunkow konkursu,

- odebranie od czlonkow Slldu Konkursowego oraz innych osob wykonujllcych czynnosci zwillzane z
konkursem, oswiadczen 0 tresci wymaganej przepisami art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

- wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach do organizatora konkursu 0 powolanie do prac komisji
rzeczoznawcy, doradcy lub asystenta,
- informowanie organizatora konkursu 0 problemach zwillzanych z praq Slldu Konkursowego,
- przedstawianie organizatorowi konkursu wnioskow Slldu Konkursowego.



2. W przypadku nieobecnosci Przewodnicz(lcego,
Wiceprzewodnicz(lcy S(ldu Konkursowego, kt6remu
Przewodnicz(lcemu S(ldu.

pracami S(ldu Konkursowego kieruje
przysluguj(l prawa obowi(lzki jak

~ Zadania Sekretarza Konkursu

1. Sekretarz S(ldu Konkursowego bierze udzial w posiedzeniach S(ldu Konkursowego, bez prawa glosu.

2. Sekretarz S(ldu Konkursowego zapewnia forml( pisemn(l konkursu wedlug wymagan okreslonych
przepisami ustawy Prawo zam6wien publicznych, a w szczeg61nosci:

-przyjmuje Wnioski 0 dopuszczenie do udzialu w konkursie,
-przyjmuje pytania od uczestnik6w konkursu,
-przyjmuje i zwraca prace konkursowe,
-przygotowuje i rozsyla korespondencjl( do uczestnik6w konkursu,
-przygotowuje projekty powiadomien uczestnik6w konkursu 0 rozstrzygnil(ciu konkursu,
-prowadzi dokumentacjC'(dotycz(lc(l konkursu,
-protokoluje posiedzenia S(ldu Konkursowego,
-pelni czynnosci organizacyjne i administracyjne zwi(lzane z przebiegiem konkursu.


