
ZARZĄDZENIE NR 239/VII/16 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA 

 

z dnia 9 marca 2016 r.  

 

w sprawie powołania Sądu Konkursowego i ustalenia regulaminu określającego jego 

organizację i tryb pracy. 

 

        Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zarządzam, co następuje: 

 

§1. Ustalam Regulamin Sądu Konkursowego w konkursie na opracowanie koncepcji 

architektoniczno-budowlanej modernizacji kaplicy na cmentarzu komunalnym                                

w Namysłowie przy ul. Oławskiej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, stanowiący 

załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§2. Powołuję Sąd Konkursowy, w składzie: 

1. Sławomir Sznerch – Przewodniczący, 

2. Andrzej Kilan – pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji                 

(Zastępca Przewodniczącego), 

3. Wiesław Mrózek – pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji                 

(członek). 

 

§3. Na Sekretarza Sądu Konkursowego powołuję Annę Husak, do obsługi administracyjno 

-biurowej Sądu Konkursowego, bez prawa głosu. 

 

§4.Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych. 

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

                                      BURMISTRZ  

 

 

                                      /-/ Julian Kruszyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Załącznik do 

         Zarządzenia Nr 239/VII/16 

         Burmistrza Namysłowa  

         z dnia 9 marca 2016 r. 

 

 

 

Regulamin Sądu Konkursowego w konkursie na opracowanie koncepcji 

architektoniczno-budowlanej modernizacji kaplicy na cmentarzu komunalnym                            

w Namysłowie przy ul. Oławskiej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu 

 

 

 § 1. Regulamin określa organizację, zadania i tryb pracy Sądu Konkursowego                      

w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej modernizacji kaplicy              

na cmentarzu komunalnym w Namysłowie przy ul. Oławskiej wraz z koncepcją 

zagospodarowania terenu, zwanego dalej „Konkursem”. 

 

§ 2. Sąd Konkursowy działa w oparciu o przepisy m.in.: ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwaną dalej 

„ustawą Pzp”; 

 

§ 3. Skład Sądu Konkursowego  

1. Sąd Konkursowy składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego Sądu Konkursowego oraz 

Zastępcy Przewodniczącego Sądu Konkursowego, powołanych i odwoływanych przez 

Kierownika Zamawiającego. 

2. Do członków Sądu Konkursowego stosuje się odpowiednio art. 17 ustawy Pzp. 

3. Kierownik Zamawiającego odwołuje członka Sądu Konkursowego wyłącznie                               

w przypadku:  

1) naruszenia przez niego obowiązków, o których mowa w § 5 Regulaminu Sądu 

Konkursowego, 

2) wyłączenia na skutek okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy Pzp, 

3) innej przeszkody uniemożliwiającej branie udziału w pracach Sądu Konkursowego. 

4. W miejsce odwołanego członka Sądu Konkursowego, Kierownik Zamawiającego powoła 

nowego członka. 

5. Członkom Sądu Konkursowego nie będącymi pracownikami Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie za udział w pracach przysługuje wynagrodzenie za odbyte posiedzenie     

w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100).  



6. Wypłata wynagrodzenia za udział w posiedzeniach następuje w miesiącu następnym  

po miesiącu, w którym miały miejsce posiedzenia. 

7. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie lista obecności, potwierdzająca udział 

członków w posiedzeniach. 

 

§ 4. Sąd Konkursowy  

1. Sąd Konkursowy jest zespołem pomocniczym Kierownika Zamawiającego powołanym 

do oceny spełniania przez uczestników Konkursu wymagań określonych w Regulaminie 

Konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej. 

2. Kierownik Zamawiającego albo osoba przez niego upoważniona sprawuje nadzór nad 

Sądem Konkursowym w zakresie zgodności Konkursu z przepisami ustawy                                  

i Regulaminem Konkursu, w szczególności: 

1) unieważnia Konkurs; 

2) zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu. 

3. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z prowadzeniem Konkursu wymaga 

wiadomości specjalnych, Sąd Konkursowy może wnioskować do Kierownika 

Zamawiającego o powołanie biegłych. 

 

§ 5. Zadania i obowiązki Sądu Konkursowego 

1. Do zadań Sądu Konkursowego należy: 

1) przygotowanie ogłoszenia o Konkursie, 

2) ocena spełnienia przez uczestników Konkursu wymagań określonych w Regulaminie 

Konkursu, 

3) opracowywanie odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu, 

4) ocena prac konkursowych zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie 

Konkursu, 

5) przygotowanie zawiadomień do uczestników Konkursu o spełnieniu wymogów 

Konkursu, 

6) rozstrzygnięcie Konkursu poprzez wskazanie najlepszej pracy konkursowej, 

7) opracowanie informacji o pracach konkursowych,  

8) przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia Konkursu, 

9) przedstawienie wyników Konkursu do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego, 

10) opracowanie zawiadomień o wynikach Konkursu, 



11) wystąpienie do Kierownika Zamawiającego z wnioskiem o unieważnienie Konkursu 

w przypadkach określonych w art. 124  ustawy Pzp. 

2. Członkowie Sądu Konkursowego zobowiązani są do: 

1) udziału w posiedzeniach Sądu Konkursowego, 

2) zachowania poufności informacji  przekazywanych na posiedzeniach Sądu 

Konkursowego do czasu rozstrzygnięcia Konkursu, 

3) rzetelnego i obiektywnego wykonywania powierzonych mu czynności, kierując się 

przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem, 

4) złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ustawy Pzp. 

3. Do obowiązków Przewodniczącego Sądu Konkursowego należy: 

1) kierowanie pracami Sądu Konkursowego, 

2) przyjęcie od członków Sądu Konkursowego oświadczeń, o których mowa w art. 17 

ustawy Pzp, 

3) wyznaczanie terminów posiedzeń Sądu Konkursowego oraz ich prowadzenie,  

4)    złożenie wniosku o wyłączenie członka Sądu Konkursowego w przypadku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu, 

5) składanie wniosku o powołanie biegłego, jeżeli dokonanie określonych czynności 

związanych z prowadzeniem Konkursu wymaga wiadomości specjalnych. 

4. Do obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Sądu Konkursowego należy: 

1) zastępstwo Przewodniczącego, w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu, 

2) opracowanie odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu, 

3) opracowanie zaproszeń do składania prac konkursowych, 

4) nadzór nad ostateczną redakcją informacji o pracach konkursowych wraz                              

z uzasadnieniem oraz zawiadomień o wynikach Konkursu. 

5. Do obowiązków Sekretarza Sądu Konkursowego należy: 

1) zamieszczenie ogłoszeń o Konkursie, 

2) zawiadomienie uczestników Konkursu o spełnieniu wymogów konkursu, 

3) przyjmowanie zapytań od uczestników Konkursu i wysyłanie odpowiedzi  

na zapytania, 

4) protokołowanie posiedzeń Sądu Konkursowego i prowadzenie dokumentacji 

dotyczącej Konkursu, 

5) przyjmowanie i zwrot prac konkursowych. 

 

 



§ 6. Zasady i tryb pracy Sądu Konkursowego 

1. Sąd Konkursowy rozpoczyna pracę z dniem powołania. 

2. Sąd Konkursowy obraduje na posiedzeniach, w których biorą udział członkowie Sądu 

Konkursowego, Sekretarz Sądu Konkursowego oraz biegli powołani przez Kierownika 

Zamawiającego. 

3. Sekretarz Sądu Konkursowego oraz powołani biegli, biorą udział w posiedzeniach Sądu 

Konkursowego, bez prawa głosu. 

4. Sąd Konkursowy kończy pracę z dniem zatwierdzenia wyników Konkursu przez 

Kierownika Zamawiającego. 

5. Sąd Konkursowy podejmuje decyzje w pełnym składzie, zwykłą większością głosów. 

6. Postępowanie konkursowe jest jawne, natomiast praca Sądu Konkursowego jest tajna                

do czasu przekazania wyników oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 

oraz do czasu rozstrzygnięcia Konkursu. 

7. Z przebiegu posiedzeń Sądu Konkursowego zostanie sporządzony protokół. 

8. Po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,  

Sąd Konkursowy na podstawie złożonych dokumentów przez uczestników Konkursu, 

kwalifikuje do dalszego udziału w Konkursie i zaprasza do złożenia prac konkursowych 

Uczestników Konkursu spełniających wymagania Regulaminu Konkursu. 

9. O wyniku kwalifikacji Sąd Konkursowy niezwłocznie informuje uczestników Konkursu. 

10. Po upływie terminu składania prac konkursowych, Sąd Konkursowy otwiera koperty                

z pracami konkursowymi, sporządza protokół określający liczbę prac i stan opakowań 

oraz nadaje pracom konkursowym numery zgodnie z chronologią ich składania. 

 

§ 7. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Sąd Konkursowy ocenia prace konkursowe na posiedzeniach zamkniętych, na podstawie 

kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu i dokonuje rozstrzygnięcia Konkursu 

poprzez wybór najlepszej pracy konkursowej. 

2. Po rozstrzygnięciu Konkursu Sąd Konkursowy dokonuje identyfikacji prac 

konkursowych oraz opracowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia. 

3. Po ustaleniu wyników Konkursu, zostaną wysłane zawiadomienia do uczestników 

Konkursu o wynikach Konkursu. 

4. Z oceny prac konkursowych zostanie sporządzony protokół, który zostanie przedłożony 

do zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu Kierownikowi Zamawiającego. 


