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Uczestnicy Konkursu 
biorący udział w postępowaniu 

Dotyczy: Zmiany w regulaminie konkursu pn. Opracowanie koncepcji urbanistyczno
architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Świętokrzyski Kampus 
Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar". 

Organizator konkursu dokonuje zmiany w regulaminie konkursu poprzez: 

1. Redukcję części realizacyjnej strefy laboratoryjno-badawczej. 
2. Zmianę maksymalnego planowanego łącznego kosztu wykonania prac realizowanych na 

podstawie wybranej pracy konkursowej (obejmującej częsc realizacyjną 
wyszczególnioną w zakresie li Etapu Konkursu) do kwoty nie przekraczającej 
80.000.000,00 zł brutto (osiemdziesiąt milionów zł brutto). 

3. Zmianę maksymalnego planowanego kosztu brutto zamówienia prac wymaganych dla 
uszczegółowienia pracy konkursowej polegającego na opracowaniu dokumentacji 
projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji (w tym w technologii BIM) 
oraz świadczenia innych usług związanych z przygotowaniem i realizacją Inwestycji, 
które to zamówienie zostanie udzielone w trybie z wolnej ręki po przeprowadzeniu 
niniejszego Konkursu oraz negocjacji z Uczestnikiem Konkursu, którego praca 
konkursowa została uznana za najlepszą, nie może przekroczyć kwoty 4.160.000,00 zł 
brutto (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy zł brutto). 

4. Zastąpienie Tabeli założeń funkcjonalnych i bilansu terenu dla Etapu li Konkursu (zał. 
10.3b) poprzez załącznik 10.3b_1. 

5. Zastąpienie Ogólnych założeń finansowych dla Etapu li Konkursu (zał. 10.4b) poprzez 
załącznik 10.4b_1). . 

6. Zastąpienie Tabeli T2 2018_05 (zał. 10.8b) poprzez Tabelę T2 2018_10 (zał. 10.8b_2). 
7. Aktualizacja zakresu realizacyjnego przedstawionego na wizualizacjach w zakładce 

„ETAP IR" (zał. 10.9a - zbiorcze) oraz wizualizacji stanowisk przewidzianych do realizacji 
poprzez zastąpienie go aktualnym katalogiem (zał . 10.9a_1). 

W związku z powyższym zmianie ulega regulamin konkursu w zakresie (zapisy ulegając e zmianie 
zaznaczono kolorem czerwonym). 

IV. Szczegółowe informacje 
Dopuszczenie do Konkursu 
Koszt inwestycji 

2.1 Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie 
wybranej pracy konkursowej (obejmującą część realizacyjną wyszczególnioną w zakresie 
li Etapu Konkursu) nie może przekroczyć kwoty 80.000.000,00 zł brutto ( s łownie : 
osiemdziesiąt milionów zł brutto). Oświadczenie Uczestnika konkursu dotyczące 
szacowanego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej 
znajduje s ię w punkcie 9 Wniosku o dopuszczenie do udz iału w Konkursie. 
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2.2 Maksymalny planowany koszt brutto zamówienia prac wymaganych dla uszczegółowienia 
pracy konkursowej polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie 
niezbędnym do realizacji Inwestycji (w tym w technologii BIM) oraz świadczenia innych 
usług związanych z przygotowaniem i realizacją Inwestycji, które to zamówienie zostanie 
udzielone w trybie z wolnej ręki po przeprowadzeniu niniejszego Konkursu oraz negocjacji 
z Uczestnikiem Konkursu, którego praca konkursowa została uznana za naj l epszą, nie 
może przekroczyć kwoty 4.160.000,00 zł brutto (słown i e: cztery miliony sto sześćdziesiąt 
tysięcy zł brutto). 

2.3 Przedmiot zamówienia objęty postępowaniem prowadzonym w trybie zamówienia z 
wolnej ręki został opisany w Istotnych Postanowieniach Umowy w Załączniku nr 3 do 
Regulaminu konkursu. 

Harmonogram konkursu: 

Poz. Czynność/Miejsce Termin 

li ETAP 

Przekazanie za leceń konkursowych po Etapie I Konkursu 
13 Uczestnikom zakwalifikowanych się do dalszego udziału w 27 września 2018r. 

Konkursie 

14 
Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące 
opracowania i składania prac konkursowych 

6 listopada 2018r. 

15 
Przekazanie odpowiedzi na pytania Uczestnikom Etapu li 
Konkursu 

Systematycznie zgodnie 
z art. 38 Ustawy 

16 Składanie prac konkursowych Etap li Konkursu 10 grudnia 2018 r. 

17 Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu 21 grudnia 2018 r. 

XII. Etap li konkursu - sposób opracowania i składania prac konkursowych. 
3. Sposób, miejsce i termin składania prac konkursowych etapu li 
3.1. Prace konkursowe na l eży składać w formie graficznej i pisemnej w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 10 grudnia 2018r. do godziny 15.00, ( ...) 

XIV. Nagrody i ogłoszenie wyników konkursu 
2. Ogłoszenie wyników Konkursu 

2.1. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 21 grudnia 2018r. o miejscu 
i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub mailem. 
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