KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY
na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji
pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)”
realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU
WZÓR WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
…....................., dnia .................... 2018r.

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji architektonicznej
wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji
pn. „Budynek naukowo-dydaktyczny na kampusie centralnym (górny dziedziniec)”
realizowanej w ramach Programu Wieloletniego
pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie1:

……………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w Konkursie i jego siedziba
lub miejsce zamieszkania)

Forma prowadzenia działalności przez Uczestnika Konkursu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej:

......................................................................................................................................................
Informacja o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika Konkursu:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Hasło do odszyfrowania JEDZ
________________________________________________________
Plik JEDZ zaszyfrowany jest za pomocą programu ___________________ wersja
_______________

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Organizatorem konkursu jest
______________________________
e-mail: _______________________________ tel.
________________________________________
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Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie1:
1
.
…………………………………………………………………………………………………….
..........................................................................................................................................
..
..........................................................................................................................................
...
(imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu wspólnie biorącego udział w Konkursie i jego siedziba lub
miejsce zamieszkania)

Forma prowadzenia działalności przez Uczestnika Konkursu, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej:

..........................................................................................................................................
..
Informacja o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika
Konkursu:

..........................................................................................................................................
..
..........................................................................................................................................
..
2
.
…………………………………………………………………………………………………….
..........................................................................................................................................
..
..........................................................................................................................................
...
(imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu wspólnie biorącego udział w Konkursie i jego siedziba lub
miejsce zamieszkania)

Forma prowadzenia działalności przez Uczestnika Konkursu, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej:
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..........................................................................................................................................
..
Informacja o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika
Konkursu:

..........................................................................................................................................
..
..........................................................................................................................................
..
3
.
…………………………………………………………………………………………………….
..........................................................................................................................................
..
..........................................................................................................................................
...
(imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu wspólnie biorącego udział w Konkursie i jego siedziba lub
miejsce zamieszkania)

Forma prowadzenia działalności przez Uczestnika Konkursu, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej:

..........................................................................................................................................
..
Informacja o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika
Konkursu:

..........................................................................................................................................
..
..........................................................................................................................................
..
JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

4.

Hasło do odszyfrowania JEDZ
____________________________________________________
Plik JEDZ zaszyfrowany jest za pomocą programu ___________________ wersja
___________
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5.

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Organizatorem konkursu jest
__________________________
e-mail: _______________________________ tel.
_____________________________________

(w wypadku większej ilości Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie
należy dodać kolejne pozycje tj. 4, 5, 6 itd.)
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o KONKURSIE architektoniczno-urbanistycznym
na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla
inwestycji pn. „Budynek naukowo-dydaktyczny na kampusie centralnym (górny
dziedziniec)” realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet
Warszawski 2016-2025”
oraz zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Konkursu składam/y niniejszy Wniosek
o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz wnoszę/wnosimy o dopuszczenie mnie/nas do
udziału Konkursie.
Jednocześnie składamy następujące Oświadczenia:
1. Oświadczam/y, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o Konkursie oraz
Regulaminem konkursu wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w nich zawarte jako nas obowiązujące.
2. Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy związany/związani Regulaminem Konkursu.
3. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w pkt VI Regulaminu Konkursu (zgodnie
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.
z 2017r. poz. 1579) tj.:
a) Nie podlegam/y, ani żadna/żaden z osób/podmiotów, których zasobami Uczestnik
Konkursu dysponuje na etapie sporządzania opracowania konkursowego nie
podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. c) oraz pkt 5-8
Ustawy.
W zakresie art. 24 ust. 5 pkt 3 lit. c) oświadczam/y, że w przypadku wymienionego w
niniejszym Wniosku o dopuszczenie Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego
udział w Konkursie (dotyczy to także osób/podmiotów, których zasobami Uczestnik
Konkursu dysponuje na etapie sporządzania koncepcji konkursowej) jak i każdego z
Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie (dotyczy to także osób/podmiotów,
których zasobami Uczestnicy Konkursu dysponują na etapie opracowania
konkursowego) oraz jako potencjalnie podejmujących czynności w postępowaniu
pokonkursowym, nie zachodzą okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2, 3 i
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r.
poz. 1579) w stosunku do Członków Sądu konkursowego oraz Sędziów Zapasowych
tj.:
1) nie pozostaję/nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z
którymkolwiek z Członków Sądu Konkursowego lub Sędziów Zapasowych,
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2) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia nie
pozostawałam/-em/pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z którymkolwiek
z Członków Sądu Konkursowego lub Sędziów Zapasowych,
3) nie pozostaję/pozostają z którymkolwiek z Członków Sądu Konkursowego
lub Sędziów Zapasowych w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Członka Sądu Konkursowego
lub Sędziego Zapasowego.
b)
posiadam/posiadamy zdolności techniczne i zawodowe umożliwiające
wykonanie zamówienia, a w zakresie spełnienia powyższego warunku
wykazuję/wykazujemy, iż:
- dysponuję/dysponujemy jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będącą członkiem
odpowiedniej izby samorządu zawodowego, tj.
……………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby, którą dysponuje Uczestnik Konkursu)

…………………………………………………………………………………………………….
(posiadane uprawnienia osoby, którą dysponuje Uczestnik Konkursu/numer uprawnień)

…………………………………………………………………………………………………….
(informacja nt. podstawy dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w
specjalności architektonicznej bez ograniczeń tj. umowa cywilno-prawna, umowa o pracę,
użyczenie, pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Uczestnikowi konkursu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia itp.)
oraz

- dysponuję/dysponujemy jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i będącą
członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego:
……………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby, którą dysponuje Uczestnik Konkursu)

…………………………………………………………………………………………………….
(posiadane uprawnienia osoby, którą dysponuje Uczestnik Konkursu/numer uprawnień)

…………………………………………………………………………………………………….
(informacja nt. podstawy dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń tj. umowa cywilno-prawna, umowa o
pracę, użyczenie, pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Uczestnikowi konkursu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia itp.)
oraz

- dysponuję/dysponujemy jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie w
specjalności architektura krajobrazu tj.:
……………………………………………………………………………………………………..
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(imię i nazwisko osoby, którą dysponuje Uczestnik Konkursu)

…………………………………………………………………………………………………….
(wyksztalcenie osoby, którą dysponuje Uczestnik Konkursu)

…………………………………………………………………………………………………….
(informacja nt. podstawy dysponowania osobą posiadającą wyższe wykształcenie w
specjalności architektura krajobrazu tj. umowa cywilno-prawna, umowa o pracę, użyczenie,
pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Uczestnikowi konkursu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia itp.)

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków wymienionych w pkt. 3 niniejszego
wniosku zobowiązuję się/zobowiązujemy się, że w przypadku, gdy moje/ nasze
opracowanie konkursowe uznane zostanie za najlepsze i otrzymam/otrzymamy nagrodę
w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki lub otrzymamy
zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia, na opracowanie
dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej,
złożyć przed podpisaniem umowy dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VII.13
Regulaminu konkursu.
4. Oświadczam/y, że Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie, jak i
każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie, wymienieni w niniejszym
wniosku o dopuszczenie:
- nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 184), o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 1
- należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 184), o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp, w skład której wchodzą następujące podmioty: 1
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(wyszczególnić podmioty należące do grupy kapitałowej: NAZWA I ADRES oraz podać
nazwę Uczestnika Konkursu wspólnie biorącego udział w Konkursie, który należy do
grupy kapitałowej).

5. Jestem/jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej lub dysponuję/dysponujemy
zasobami innych osób/podmiotów będących w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej wykonanie zamówienia.
6. Oświadczam/y, że udzielam/y Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie i czasowo od momentu zatwierdzenia wyników Konkursu
przez Kierownika Zamawiającego do opracowania konkursowego złożonego w
Konkursie, na polach eksploatacji wymienionych w Rozdziale XVI Regulaminu Konkursu.
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7. Oświadczam/y, że w przypadku gdy moje/nasze opracowanie konkursowe uznane
zostanie za najlepsze i otrzymam/otrzymamy nagrodę w postaci zaproszenia do
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w trybie negocjacji bez ogłoszenia na
opracowanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem
opracowania konkursowego przenoszę/przenosimy na Organizatora autorskie prawa
majątkowe do opracowania konkursowego, na warunkach określonych w Regulaminie
Konkursu.
8. Oświadczam/y, że korzystanie przez Organizatora z utworu, nie naruszy jakichkolwiek
praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
9. Wyrażam/Wyrażamy zgodę na przetwarzanie podanych we wniosku o dopuszczenie
oraz w karcie identyfikacyjnej opracowania konkursowego moich/naszych danych
osobowych przez Organizatora Konkursu w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu
oraz na potrzeby wykorzystania opracowania konkursowego zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Konkursu.
10. Jesteśmy świadomi, że maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac
realizowanych na podstawie naszego opracowania konkursowego (realizacji Inwestycji)
nie
może
przekroczyć
kwoty
……………….
zł
brutto
(słownie:
………………………..tysiące ……………00/100 zł brutto).
11. Jesteśmy świadomi, że maksymalny planowany koszt netto zamówienia w odniesieniu
do prac wymaganych dla uszczegółowienia naszego pracowania konkursowego,
polegającego na wykonaniu dokumentacji, której zawartość określona jest w Istotnych
Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu, wraz
z przekazaniem praw autorskich do tej dokumentacji oraz wprowadzanie uwag do
dokumentacji, udzielanie odpowiedzi na pytania do powstałej dokumentacji na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budynek naukowo-dydaktyczny
na kampusie centralnym (górny dziedziniec)”, pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji zamierzenia inwestycyjnego, nie może przekroczyć kwoty ……………. zł brutto
(słownie: ……..miliony ……………….00/100 zł brutto).
12. Oświadczam/oświadczamy, że wypełniłem/wypełniliśmy
obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o
wybór mojego/naszego opracowania konkursowego w niniejszym Konkursie2.
Wszelką korespondencję należy kierować na adres:
………………………………………………………………………………………
nazwa

……………………………………………………………………………………….
adres

……………………………………………………………………………………….
telefon

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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……………………………………………………………………………………….
fax
roz
……………………………………………………………………………………….
e-mail

Pełnomocnikiem Uczestnika Konkursu/ Uczestników Konkursu jest: 2
………………………………………………………………………………………

Do wniosku załączam/y
lub/i oświadczenia.

wymagane

Regulaminem

Konkursu

dokumenty

Lista dokumentów lub/i oświadczeń:
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………

…………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………. ³
(czytelny podpis osoby lub osób
Uprawnionych do reprezentowania Uczestnika Konkursu
występującego samodzielnie albo
czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie)
1

niepotrzebne skreślić
wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika i załączyć odpowiednie pełnomocnictwo
3
Podpisuje Uczestnik składający wniosek lub jego pełnomocnik. W przypadku Uczestników wspólnie
biorących udział w Konkursie oświadczenie podpisuje pełnomocnik w imieniu Uczestników wspólnie
biorących udział w Konkursie.
2
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