
ZARZĄDZENIE Nr     1566    /2008 
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA 

z dnia 24 listopada roku 
 
w sprawie powołania składu osobowego Sądu Konkursowego w celu rozstrzygnięcia 
konkursu architektonicznego na opracowanie pod nazwą: „Koncepcja urbanistyczno – 
architektoniczna zagospodarowania terenu w rejonie Zespołu Dworców PKP i PKS w 
Radomiu” przeprowadzonego z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 
Prawo Zamówień Publicznych. 
 

Na podstawie § 4 ust. 6 i ust. 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w 
Radomiu, wprowadzonego w Ŝycie Zarządzeniem Nr 1002/2008 Prezydenta Miasta Radomia 
z dnia 31 marca 2008 roku z późniejszymi zmianami, zarządzam co następuje: 

 
 § 1. 

I. Powołuję sąd konkursowy do przeprowadzenia konkursu architektonicznego poza ustawą z 
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych pod nazwą: „Koncepcja 
urbanistyczno – architektoniczna zagospodarowania terenu w rejonie Zespołu Dworców PKP 
i PKS w Radomiu” w poniŜszym składzie: 
 
1.  mgr inŜ. arch. Wojciech Gęsiak - Przewodniczący 
2.  mgr inŜ. arch. Bronisław ElŜanowski – członek – sędzia referent 
3.  mgr inŜ. arch. Jan Kempa - członek 
4.  mgr inŜ. Piotr Korpal - członek 
5.  mgr Marek Figiel - członek 
6.  Renata Chojnacka – członek 
7. GraŜyna Chmielewska – Jakubiak - członek 
 
II.  Wyznaczam jako sekretarza konkursu Panią Henrykę Bąk. 
 

§ 2. 
Organizacja i tryb pracy sądu konkursowego zostały określone w załączniku Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.. 
 

§ 3. 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Architektury. 
 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr    1566 /2008 

           Prezydenta Miasta Radomia z dnia  24.11. 2008 r. 
 

REGULAMIN PRACY S ĄDU KONKURSOWEGO 
 

§ 1 
Regulamin określa organizację, tryb pracy i zadania Sądu konkursowego oraz tryb pracy i 
zadania Sekretarza konkursu. 

 
§ 2 

1. Skład Sądu konkursowego powołuje i odwołuje Kierownik Zamawiającego. 
2. Członkowie Sądu zobowiązani są zapoznać się i przestrzegać niniejszego regulaminu, 

przepisów Ustawy oraz regulaminu konkursu. 
3. Członkowie Sądu mają obowiązek rzetelnie i obiektywnie wykonywać powierzone im 

zadania, kierując się posiadaną wiedzą, doświadczeniem oraz przepisami prawa. 
4. KaŜdy członek Sądu konkursowego winien złoŜyć oświadczenie, o przyjęciu wyboru 

na członka Sądu konkursowego, oraz o posiadaniu kwalifikacji umoŜliwiających 
ocenę prac konkursowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

5. Członkowie Sądu uczestniczą w jego pracach na równych zasadach. 
6. Członek Sądu nie moŜe brać udziału w konkursie ani pozostawać z wykonawcą pracy 

konkursowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ŝe moŜe to budzić 
uzasadnione wątpliwości  co do jego bezstronności - pod rygorem wykluczenia 
ocenionej pracy konkursowej. 

 
§ 3  

Sąd konkursowy powoływany jest do przeprowadzenia konkursu. 
 

§ 4 
1. W ramach czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu Sąd jest upowaŜniony 

w szczególności do: 
1) oceny prac konkursowych, 
2) wyboru najlepszych prac konkursowych wraz z podziałem puli nagród. 
3) udzielania wyjaśnień dotyczących treści regulaminu konkursu, 
4) przygotowanie informacji o pracach konkursowych, 
5) przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu, 
6) identyfikacji prac konkursowych i ogłoszenia wyników konkursu, 
7) składanie wniosków do Kierownika Zamawiającego o uniewaŜnienie konkursu, 
8) prowadzenie publicznej dyskusji na zorganizowanej wystawie prac konkursowych. 
 

2.  Sąd konkursowy w zakresie uprawnień określonych w ust. 1 pkt 1-2, pkt 4-8 jest 
niezaleŜny. 

 
§ 5 

1. Sąd podejmuje decyzję - po dokonaniu indywidualnej oceny poszczególnych prac 
konkursowych przez członków Sądu - na podstawie kryteriów określonych w 
regulaminie konkursu. 

2. Członkowie Sądu obecni na posiedzeniu podpisują protokół.  
 
 

§ 6 



1. Pracami Sądu kieruje Przewodniczący. . 
2. Przewodniczący Sądu powoływany jest przez Kierownika Zamawiającego spośród 

członków Sądu konkursowego. 
3. Do zadań Przewodniczącego naleŜy w szczególności: 

1) organizowanie i prowadzenie posiedzeń Sądu, 
2) nadzór nad sprawnym przebiegiem prac Sądu w zakresie ocen prac konkursowych, 
3) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji konkursu, 
4) informowanie Kierownika Zamawiającego o przebiegu prac Sądu w trakcie 

procedury konkursowej. 
4. Przewodniczący Sądu korzysta w trakcie wykonywania swoich obowiązków z pomocy 

organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
 

§ 7 
1. Sekretarz konkursu nie jest członkiem Sądu konkursowego. 
2. Sekretarz konkursu wykonuje czynności zastrzeŜone dla niego w regulaminie 

konkursu, a takŜe prowadzi pod kierunkiem Przewodniczącego dokumentację 
postępowania i na jego wniosek bierze udział w posiedzeniach Sądu. 

3. Sekretarz konkursu utajnia dane identyfikujące autorów prac konkursowych. Do 
chwili rozstrzygnięcia wyników konkursu protokół utajnienia Sekretarz konkursu 
moŜe udostępnić jedynie Kierownikowi Zamawiającego. 

4. Sekretarz konkursu korzysta w trakcie wykonywania swoich obowiązków z pomocy 
organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

 

§ 8 
Kierownik Zamawiającego sprawuje nadzór nad Sądem w zakresie zgodności konkursu z  
Regulaminem konkursu, a w szczególności: 

1) uniewaŜnia konkurs, 
2) zatwierdza wynik konkursu. 

 
§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


