
Dz.U./S S10
13/01/2023
20620-2023-PL

1 / 8

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20620-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2023/S 010-020620

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 225-647965)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 320588161
Adres pocztowy: Al. Piastów 17
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Pazdur-Czarnowska
E-mail: anna.pazdur-czarnowska@zut.edu.pl 
Tel.:  +48 914495630
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zut.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.konkurswi.zut.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego budynku Wydziału Informatyki 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Numer referencyjny: ZP/ATT/1059/2022/K

II.1.2) Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem konkursu z niniejszego postępowania jest wykonanie spójnej, całościowej koncepcji 
urbanistyczno- architektonicznej nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
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Technologicznego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w zakresie opracowania 
opisanym w załączniku nr 6a Regulaminu. Na przedmiot opracowania Konkursowego składa się:
nr działki: 326201_1.2105.1/4, Obręb: Pogodno 105 zakres opracowania - wg załącznika graficznego nr 
6a Regulaminu. Konkurs stanowiący przedmiot postępowania z niniejszego ogłoszenia jest konkursem 
jednoetapowym i ograniczonym w rozumieniu art. 339 Ustawy PZP konkursem realizacyjnym, w którym główną 
nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej 
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi (w tym w szczególności dokumentacji 
projektowej) na podstawie tej pracy konkursowej. Szczegółowo przedmiot konkursu oraz zamówienia (usługi) 
w trybie z wolnej ręki jak wyżej – podaje Regulamin oraz jego załączniki, w tym załącznik nr 6a wskazany 
powyżej a w odniesieniu do przedmiotu usługi (zamówienia z wolnej ręki) załącznik nr 1 Regulaminu (Istotne 
postanowienia umowy zmówienia na wykonanie usługi). Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod 
względem funkcjonalno–użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji nowego budynku Wydziału 
Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem 
terenów zakresie przyległych w opisanym w załączniku nr 6a Regulaminu. Ilekroć w ogłoszeniu używany 
jest określenie spośród wskazanych poniżej należy przez to rozumieć odpowiednio: 1) ustawa PZP - polska 
ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) Regulamin - sporządzony dla niniejszego 
postępowania regulamin konkursu, o którym mowa w art. 333 ustawy PZP wraz z jego 10 załącznikami

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/01/2023

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 225-647965

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem konkursu z niniejszego postępowania jest wykonanie spójnej, całościowej koncepcji 
urbanistyczno- architektonicznej nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w zakresie opracowania 
opisanym w załączniku nr 6a Regulaminu. Na przedmiot opracowania Konkursowego składa się: nr działki: 
326201_1.2105.1/4, Obręb: Pogodno 105 zakres opracowania - wg załącznika graficznego nr 6a Regulaminu. 
Konkurs stanowiący przedmiot postępowania z niniejszego ogłoszenia jest konkursem jednoetapowym i 
ograniczonym w rozumieniu art. 339 Ustawy PZP konkursem realizacyjnym, w którym główną nagrodą jest 
nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w 
trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi (w tym w szczególności dokumentacji projektowej) na 
podstawie tej pracy konkursowej. Szczegółowo przedmiot konkursu oraz zamówienia (usługi) w trybie z wolnej 
ręki jak wyżej – podaje Regulamin oraz jego załączniki, w tym załącznik nr 6a wskazany
powyżej a w odniesieniu do przedmiotu usługi (zamówienia z wolnej ręki) załącznik nr 1 Regulaminu (Istotne 
postanowienia umowy zmówienia na wykonanie usługi). Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod 
względem funkcjonalno–użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji nowego budynku Wydziału 
Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem 
terenów zakresie przyległych w opisanym w załączniku nr 6a Regulaminu. Ilekroć w ogłoszeniu używany 
jest określenie spośród wskazanych poniżej należy przez to rozumieć odpowiednio: 1) ustawa PZP - polska 
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ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) Regulamin - sporządzony dla niniejszego 
postępowania regulamin konkursu, o którym mowa w art. 333 ustawy PZP wraz z jego 10 załącznikami
Powinno być:
Przedmiotem konkursu z niniejszego postępowania jest wykonanie spójnej, całościowej koncepcji 
urbanistyczno- architektonicznej nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w zakresie opracowania 
opisanym w załączniku nr 6a Regulaminu. Na przedmiot opracowania Konkursowego składa się: nr działki: 
326201_1.2105.1/4, Obręb: Pogodno 105 zakres opracowania - wg załącznika graficznego nr 6a Regulaminu. 
Konkurs stanowiący przedmiot postępowania z niniejszego ogłoszenia jest konkursem jednoetapowym 
i ograniczonym w rozumieniu art. 339 Ustawy PZP konkursem realizacyjnym, w którym główną nagrodą 
jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do 
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi (w tym w szczególności dokumentacji 
projektowej) na podstawie tej pracy konkursowej. Szczegółowo przedmiot konkursu oraz zamówienia (usługi) 
w trybie z wolnej ręki jak wyżej – podaje Regulamin oraz jego załączniki, w tym załącznik nr 6a wskazany 
powyżej a w odniesieniu do przedmiotu usługi (zamówienia z wolnej ręki) załącznik nr 1 Regulaminu (Istotne 
postanowienia umowy zmówienia na wykonanie usługi). Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod 
względem funkcjonalno–użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji nowego budynku Wydziału 
Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem 
terenów zakresie przyległych w opisanym w załączniku nr 6a Regulaminu.
Numer sekcji: III.1.10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria kwalifikacji uczestników
Zamiast:
1. Uczestnicy konkursu muszą spełnić warunki udziału w konkursie:
1) Nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust 1 Ustawy PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5 i pkt 7 Ustawy PZP (w brzmieniu mającym odpowiednie 
zastosowanie w konkursie, tj. tam gdzie we wskazanych przepisach mowa jest o wykonawcy rozumieć przez to 
należy uczestnika konkursu)
b) art. 109 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP w brzmieniu mającym odpowiednie zastosowanie w Konkursie, tj. tak, że 
na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu 
Konkursowego)
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
d) art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 
kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
2) Wykażą, że dysponują na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 
(zostanie skierowana do realizacji) koncepcji Konkursowej oraz Dokumentacji projektowej.
2. Uczestnik zaproszony po Konkursie do negocjacji zamówienia (Usługi) z wolnej ręki (dalej również zwany 
Wykonawcą) będzie zobowiązany wykazać, iż spełnia następujące warunki:
1) Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 - 7 Ustawy PZP, a także art. 7 
ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit c) powyżej;
2) Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit d) powyżej.
3) Wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia złożenia podmiotowych środków dowodowych 
(a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę polegającą 
na opracowaniu dokumentacji projektowej minimum w zakresie projektu budowlanego dla budowy budynku 
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użyteczności publiczne j (z wyłączeniem parkingów, sklepów elkopowierzchniowych, hal magazynowych) o 
powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 5000 m2, dla której uzyskano ostateczne pozwolenie na 
budowę.
4) Wykaże, iż dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji Usługi, tj. minimum jedna osoba:
a) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej, przy czym może być to ta sama osoba o której mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej
b) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjnobudowlanej
c) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
d) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
e) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności
telekomunikacyjnej
f) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
g) posiadająca kwalifikacje zawodowe architekta krajobrazu.
W uzupełnianiu opisu warunków z ust. 1 pkt 2) powyżej oraz ust. 2 pkt 4) powyżej dopuszcza się także 
kwalifikacje (uprawnienia) równoważne w stosunku do tam podanych, zdobyte w innych państwach, na 
zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskie.
Szczegółowy opis wyżej wskazanych warunków i sposób wykazania ich spełnienia określa Regulamin
Powinno być:
Uczestnicy muszą spełnić wymagania z ust. 1 – 6 poniżej (niniejsza część zawiera wymagania ust. 1):
1. Nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 Ustawy PZP w brzmieniu mającym odpowiednie 
zastosowanie w Konkursie, tj. tak, że na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający wykluczy z 
Uczestnika:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 
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2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974)
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub
przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania
ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745)
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o 
których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 
lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 powyżej
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Uczestnik 
Konkursu odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
5) jeżeli Zmawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Uczestnik zawarł z innymi 
Uczestnikami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, chyba że wykażą, że przygotowali te wnioski 
niezależnie od siebie
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy PZP, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Uczestnika lub podmiotu, który należy z Uczestnikiem 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 
przez wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie.
cdn.
Numer sekcji: III.1.10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria kwalifikacji uczestników (ciąg dalszy)
Zamiast:
Powinno być:
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Uczestnicy Konkursu muszą spełnić wymagania (ciąg dalszy opisu kryteriów kwalifikacji Uczestników - część 
druga sekcji III.1.10) zawierająca wymagania z ust. 2 – 5 poniżej):
2. Nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4-5 oraz pkt 7 Ustawy PZP w brzmieniu
mającym odpowiednie zastosowanie w Konkursie, tj. tak, że na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4-5 oraz pkt 7 
Ustawy PZP Zamawiający wykluczy z udziału w Konkursie Uczestnika:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury;
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych dowodów;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie 
wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od 
umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
3. Nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP w brzmieniu mającym 
odpowiednie zastosowanie w Konkursie, tj. tak, że na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP (konflikt
interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego) Zamawiający wykluczy z udziału w 
Konkursie Uczestnika w stosunku do którego zachodzić będą okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 pkt 
2, 3 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (konflikt interesów) w stosunku do członków Sądu Konkursowego 
tj.:
1) którykolwiek z członków Sądu Konkursowego pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub 
jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostaje we wspólnym pożyciu z Uczestnikami 
konkursu wymienionymi w niniejszym wniosku o dopuszczenie, ich zastępcami prawnymi lub członkami 
organów zarządzających lub organów nadzorczych Uczestników Konkursu;
2) którykolwiek z członków Sądu Konkursowego w okresie 3 lat przed wszczęciem Konkursu pozostawał w 
stosunku pracy lub zlecenia
z Uczestnikami konkursu wymienionymi w niniejszym wniosku o dopuszczenie, otrzymywały od tych 
Uczestników wynagrodzenie z innego tytułu lub był członkiem organów zarządzających lub organów 
nadzorczych Uczestników;
3) którykolwiek z członków Sądu Konkursowego pozostaje z Uczestnikami Konkursu w takim stosunku prawnym 
lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności lub niezależności w związku z 
Konkursem z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub 
osobistego w określonym rozstrzygnięcia Konkursu.
4. Nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego;
5. Nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym 
Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 
833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie.
cdn
Numer sekcji: III.1.10
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria kwalifikacji uczestników (ciąg dalszy)
Zamiast:
Powinno być:
Uczestnicy Konkursu muszą spełnić wymagania (ciąg dalszy opisu kryteriów kwalifikacji Uczestników - część 
trzecia sekcji III.1.10) zawierająca wymagania z ust. 6 poniżej):
6. Będą spełniać określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej 
i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany 
za spełniony, jeżeli Uczestnik Konkursu wykaże, że dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 
która będzie uczestniczyć w wykonywaniu (zostanie skierowana do realizacji) koncepcji Konkursowej oraz 
Dokumentacji projektowej. W uzupełnianiu opisu warunków z ust. 6 powyżej dopuszcza się także kwalifikacje 
(uprawnienia) równoważne w stosunku do tam podanych, zdobyte w innych państwach, na zasadach 
określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Szczegółowy opis wskazanych w ust. 1 - 
6 powyżej w sekcji III.1.10) warunków i sposób wykazania ich spełnienia określa Rozdział III Regulaminu
cdn
Numer sekcji: III.1.10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria kwalifikacji uczestników (ciąg dalszy)
Zamiast:
Powinno być:
Ciąg dalszy opisu kryteriów kwalifikacji Uczestników (wymogi dotyczące etapu zaproszenia do negocjacji 
zamówienia z wolnej ręki) - część czwarta sekcji III.1.10) - Uczestnik zaproszony po Konkursie do negocjacji
zamówienia (Usługi) z wolnej ręki (dalej również zwany Wykonawcą) będzie zobowiązany wykazać, iż spełnia 
następujące warunki:
1. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 - 7 Ustawy PZP, a także art. 7 
ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit c) powyżej;
2. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit d) powyżej.
3. Spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie dotyczącym doświadczenia 
Wykonawcy. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 
ostatnich 10 lat liczonych wstecz od dnia złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w 
Rozdziale VIII pkt. 1.2.4 Regulaminu (a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy – w tym okresie), 
wykonał należycie usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej minimum w zakresie projektu 
budowlanego dla budowy (budowa w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane) budynku użyteczności 
publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z wyłączeniem parkingów 
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sklepów wielkopowierzchniowych, hal magazynowych) o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 
3.000 m2, dla której uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę
4. Spełniać warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie dotyczącym dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania Usługi. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, iż dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji Usługi, tj.:
1) minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności architektonicznej, przy czym może być to ta sama osoba o której mowa w Rozdziale III pkt 1.6.6 
Regulaminu;
2) minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
3) minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych;
4) minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych;
5) minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności telekomunikacyjnej;
6) minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności drogowej;
7) minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe architekta krajobrazu.
W uzupełnianiu opisu warunków z ust. 4 powyżej dopuszcza się także kwalifikacje (uprawnienia) równoważne w
stosunku do tam podanych, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo 
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Szczegółowy opis wskazanych w ust. 1 - 4 powyżej warunków i sposób wykazania ich spełnienia określa
Rozdział VIII Regulaminu.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/01/2023
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 26/01/2023
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym 
kandydatom
Zamiast:
Data: 26/01/2023
Powinno być:
Data: 07/02/2023

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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