
Współorganizowanie konkursu ograniczonego, dwuetapowego, 
realizacyjnego architektonicznego na koncepcję budynku Centrum 

Chorób Rzadkich Szpitala Jana Pawła II w Krakowie 

 
Numer ogłoszenia TI.2230.44.1.2021 

Data ogłoszenia 15.09.2021r. 

 

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II , ul. Prądnicka 80, 31-202   

                        Kraków. 

 

Informacje dotyczące zamówienia: 
 

Przedmiotem umowy jest współorganizowanie konkursu ograniczonego, dwuetapowego, 
realizacyjnego architektonicznego na koncepcję budynku Centrum Chorób Rzadkich Szpitala Jana 
Pawła II w Krakowie 
 
Zakres : 

 
a)Opracowanie regulaminu konkursu i współpraca w opracowaniu materiałów konkursowych w czę-
ści dotyczącej:  

− zebrania dostarczonych materiałów i ustaleń/wytycznych wyjściowych,  

− określenia formy, przedmiotu i zakresu zadania konkursowego, zapis ustaleń formalnych, dotyczą-
cych warunków udziału w konkursie, oraz procedur przeprowadzenia konkursu,  

− współpracy w opracowaniu programu użytkowego, będącego przedmiotem zadania konkurso-
wego, w tym wsparcie w określeniu kosztów projektowych i kosztów realizacji inwestycji,  

− opracowania kryteriów oceny prac konkursowych,  

− opracowania warunków ochrony praw autorskich uczestników konkursu i zasad przejęcia tych praw 
do prac nagrodzonych przez inwestora/organizatora konkursu,  

− opracowania istotnych postanowień umowy z laureatem.  

  
b)Opracowanie regulaminu działania sądu konkursowego normującego organizację i tryb pracy sądu 
konkursowego.  

 

c)Wskazanie/delegowanie minimum 3 profesjonalnych sędziów konkursowych  w tym sędziego prze-
wodniczącego, sędziego referenta, oraz dodatkowo co najmniej jednego sędziego zastępcy, poprze-
dzone odpowiednimi uzgodnieniami.  

 
d)Wskazanie/delegowanie osoby sekretarza organizacyjnego konkursu, którego zadaniem będzie 
przeprowadzenie procedury przyjęcia zgłoszeń i prac, utajnienia prac zgodnie z zasadami poufności, 
współpraca z sądem konkursowym, odtajnienie prac podczas ogłoszenia wyników, oraz ewentualna 
współpraca w organizacji wystawy, dyskusji pokonkursowej oraz wydawnictwa pokonkursowego.  

 
e)Weryfikacja/przygotowanie ogłoszeń o konkursie przekazywanych do publikacji uzgodnionych z Za-
mawiającym.  

 

f)Analiza składanych przez uczestników wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie  
i przedstawienie rekomendacji odnośnie postępowania z wnioskami.  

 

g)Udzielania odpowiedzi na wpływające do zamawiającego pytania do regulaminu konkursu.  

 

h)Częściowa obsługa prawna i administracyjna konkursu, w tym pomoc Zamawiającemu  
w rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań, sporządzenie dokumentacji pokonkursowej.  

 

i)Współorganizacja posiedzeń sądu konkursowego i ceremonii ogłoszenia wyników 



 

  

Wykonawca wraz z ofertą składa następujące ksera poświadczone za zgodność: 
-Aktualne dokumenty uprawniające do wykonywania opisanych prac wraz z aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do samorządu zawodowego, 
-Rejestrację firmy (np. KRS, CEIDG) 
- udokumentowane przeprowadzenie co najmniej 2 konkursów architektonicznych w okresie 
ostatnich 48 miesięcy na kwotę  szacunkową inwestycji co najmniej 20 000 000 zł brutto każda 
z nich  
 

Oferty należy składać do dnia 29.09.2021 roku do godz. 10:00. 

 

Miejsce składania ofert: ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy  wraz z numerem ogłoszenia, nazwą 

zadania i dopiskiem „nie otwierać przed dniem 29.09.2021 roku przed godziną 10:00” należy złożyć 

na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie  

w budynku Administracji A-V . 

 

Wszelkie informacje od pon-pt w godz. 9.00-12.00  

 

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego : 

 
Paweł Bednarz  

Specjalista ds. Budowlanych  

Dział Inwestycji i Remontów  

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków  

e-mail: p.bednarz@szpitaljp2.krakow.pl  

tel.: 12 614 24 61  

tel. kom.: 727 450 190 

 

Termin wykonania prac projektowych: 30 tygodni od daty podpisania umowy 

Gwarancja i rękojmia: 24 miesięcy na wykonane prace 
 

Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, 

a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego 

ze strony podmiotu, który złożył ofertę. 

 

      Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą. 

 

Warunki zgłaszania ofert: 
– Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać 
– Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie 

lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym  
w ogłoszeniu 

– Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza Cenowego 
(Załącznik nr 3) 

– Brak kompletnej oferty nie będzie brany pod uwagę 
 
 
-------------------------       
zał. 1 Plan Szpitala z planowanym umiejscowieniem Centrum Chorób Rzadkich 
zał. 2 - obowiązek informacyjny  
zał. 3 - oferta (formularz cenowy) 
zał. 4- Wzór umowy 


