Załącznik
do Zarządzenia Nr 8/17 Dyrektora
Generalnego Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego
z dnia 10 marca 2017 r.

REGULAMIN KONKURSU
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI MIEJSCA UPAMIĘTNIENIA
OFIAR TRAGEDII KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Z DNIA 10 KWIETNIA 2010 ROKU
ROZDZIAŁ I – Organizacja Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu, zwany w dalszej części Regulaminu Organizatorem, z siedzibą:
45 – 082 Opole, ul. Piastowska 14.
2. Konkurs jest organizowany pod Honorowym Patronatem Wojewody Opolskiego.
3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji urbanistyczno – architektonicznej
Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia
2010 roku, obejmującej rozwiązania funkcjonalno – architektoniczne otoczenia budynku
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (według mapy z oznaczonym obszarem
opracowania konkursowego – załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu).
4. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora w jego
siedzibie, do której powołani będą między innymi:
Zbigniew Bomersbach - Architekt Miejski w Urzędzie Miasta Opola,
Maciej Mazurek – Prezes Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Opolu,
Henryk Witowski – architekt Izby Architektów RP,
Marek Mutor – przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Agnieszka Michalak - przedstawicielka Departamentu Edukacji, Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Obrony Narodowej,
6) Paweł Kurtyka - przedstawiciel Fundacji im. Janusza Kurtyki,
7) Kazimierz Ożóg - przedstawiciel Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu
Opolskiego,
8) przedstawiciele Zespołu ds. Wyznaczenia i Wykonania Miejsca Upamiętniającego
Ofiary Tragedii Katastrofy Smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 2010 roku, powołanego
zarządzeniem Wojewody Opolskiego.
1)
2)
3)
4)
5)

Skład osobowy Komisji Konkursowej zostanie podany na stronie internetowej Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego niezwłocznie po powołaniu przez Organizatora.
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5. Sekretarzem Konkursu - osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami Konkursu jest
Jerzy Naszkiewicz – pracownik Biura Wojewody Opolskiego tel.: 77 45 24 202, fax. 77 45
24 705, kom.: 605 100 541, e – mail: konkurs_opole@opole.uw.gov.pl.
6. Językiem Konkursu jest język polski.
7. Konkurs może zostać unieważniony w przypadku, gdy nie zostanie złożony żaden projekt
lub nie rozstrzygnięto Konkursu. Organizator może również przedłużyć termin składania
prac i zakończenia Konkursu, o czym powiadomi nie później niż na 21 dni przed
obowiązującym terminem.
8. Komplet materiałów konkursowych dostępny będzie po ogłoszeniu Konkursu w siedzibie
Organizatora Konkursu – Biuro Wojewody Opolskiego od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 15.30 oraz na stronie internetowej Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego: www.opole.uw.gov.pl poprzez baner oznaczony: „Konkurs
na opracowanie koncepcji Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej
z dnia 10 kwietnia 2010 roku”.
9. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści
zawartych w Regulaminie. Pytania muszą być skierowane na adres Organizatora pisemnie
na adres wskazany w punkcie 1 (pocztą listowną lub faksem) albo pocztą elektroniczną
na adres e - mail: konkurs_opole@opole.uw.gov.pl najpóźniej na 2 tygodnie
przed ostatecznym terminem składania prac.
10.Organizator przekaże jednocześnie i niezwłocznie treść odpowiedzi na zapytania
wszystkim uczestnikom Konkursu bez ujawniania źródła zapytania oraz opublikuje treść
odpowiedzi na stronie internetowej wskazanej w punkcie 8.

ROZDZIAŁ II - wytyczne konkursowe, udział w Konkursie
11. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej
zagospodarowania Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej
na zielonym skwerze przed budynkiem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
wraz z otoczeniem obejmującym parking przed budynkiem Urzędu. Wskazany teren
obejmuje obszar działki numer 38, km 43, kw numer OP1O/00035227/6 i oznaczony jest
na załączniku mapowym numer 1 do niniejszego Regulaminu. Teren objęty
opracowaniem i jego otoczenie obrazuje dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 2
do niniejszego Regulaminu – 9 zdjęć). Uczestnikom zaleca się dokonanie wizji lokalnej
terenu objętego zakresem opracowania.
12. Celem Konkursu jest godne uhonorowanie, upamiętnienie i ocalenie od zapomnienia
osób, które zginęły w Katastrofie Smoleńskiej, w szczególności Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego wraz z Małżonką, a także innych
wybitnych przedstawicieli władz i instytucji państwowych, organizacji społecznych
i środowisk twórczych. Miejsce Upamiętnienia Ofiar Katastrofy Smoleńskiej musi mieć
wymiar patriotyczny i edukacyjny. Ten szczególny punkt na mapie Opolszczyzny ma
stać się miejscem refleksji, które będzie łączyć w sobie zarówno pamięć o uczestnikach
katastrofy, ale będzie również przypomnieniem misji, którą wypełniała delegacja
państwowa pod przewodnictwem ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tj. oddania czci
polskim oficerom, przedwojennym elitom, bohaterom Polski, którzy zostali
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wymordowani przez sowietów w lasach smoleńskich, a tym samym poznania tragicznej
historii Katynia.
13. Skwer przed Opolskim Urzędem Wojewódzkim sąsiaduje z Kanałem Młynówka, wzdłuż
którego rozciąga się bulwar - szlak turystyczny Opola, m.in. z Wieżą Piastowską,
co pozwoli następnym pokoleniom zwrócić uwagę i na historię najnowszą, a więc
tragedię narodową z 2010 r, jak i dawne dzieje Polski za czasów dynastii Piastów
Śląskich. Wobec czego należy tak zaplanować usytuowania Miejsca i rozmieszczenie
na nim elementów patriotyczno – edukacyjnych, aby był możliwy swobodny dostęp
z komunikacji pieszej przy ulicy Piastowskiej wraz z połączeniem z ciągiem
komunikacyjnym do Wieży Piastowskiej oraz przebywanie w jednym czasie niewielkich
grup odwiedzających na skwerze i Miejscu Upamiętnienia.
14. W ramach koncepcji, na terenie opracowania musi być wyznaczona i stworzona strefa
wraz z odpowiednio godną i symboliczną formą upamiętnienia, przy której w dniu
rocznicowych uroczystości ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej będzie możliwość
złożenia kwiatów, wieńców i zniczy przez delegacje i osoby uczestniczące
w uroczystościach. Strefa ta powinna być wizualnie wyodrębniona oraz powinien być do
niej zapewniony swobodny dostęp z parkingu, który na czas uroczystości będzie
miejscem obchodów.
15. Miejsce upamiętnienia ma być ogólnodostępne przez całą dobę.
16. Praca konkursowa powinna zawierać:
1) część opisową – opis przyjętego rozwiązania projektowego wskazujący rozwiązania
funkcjonalno – przestrzenne, dyspozycje materiałowe i konstrukcyjne. Część opisową
należy wydrukować i zszyć w formacie A4 oraz dołączyć w 3 egzemplarzach,
2) część rysunkową – koncepcja zagospodarowania terenu, jako całość połączenia
funkcjonalno – przestrzennego utwardzonego placu przed budynkiem Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z uwzględnieniem miejsca upamiętnienia
(rzuty, przekroje terenowe) oraz wizualizacje i aksonometrie. Ten sam zakres
opracowania ma dotyczyć samego miejsca upamiętnienia. Część rysunkową należy
podkleić na sztywnych, lekkich podkładach z pianki w formacie 100x70 cm,
3) całość pracy należy przedstawić w formie elektronicznej w formacie *.pdf i bitmap
nagranych na CD-ROM.
17. Koncepcja może uwzględniać wykorzystanie wszystkich dostępnych technik, w tym
multimedialnych, teleinformatycznych, świetlnych i innych, które umożliwią właściwe
zrealizowanie celu, jak również stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania
i dostępności miejsca zarówno w porze dziennej jak i nocnej oraz możliwością
zainstalowania monitoringu na terenie objętym opracowaniem. Powinna ponadto
nawiązywać do istniejących walorów miejsca z uwzględnieniem postanowień
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
objętego Konkursem (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) oraz uchwały
nr XXXVI/708/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu (opublikowanej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 129 z dnia 9 stycznia 2017 r.
http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2017/129/), a także zapewniać możliwość
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powszechnego dostępu w ramach organizowanych w tym miejscu uroczystości oraz dla
osób indywidualnych, w tym osób niepełnosprawnych. Koncepcja powinna być spójna
z koncepcją zagospodarowania terenu wokół Wieży Piastowskiej w Opolu – obiektu
wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego (załącznik nr 4 do niniejszego
Regulaminu) oraz uwzględniać wytyczne konserwatorskie do wykonania miejsca
Upamiętniającego Ofiary Tragedii Katastrofy Smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 2010 roku
(załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu).
18. W ramach koncepcji należy uwzględnić założenie, że istniejący teren stanowiący
parking, nadal na co dzień ma pełnić dotychczasową funkcję, natomiast w czasie
organizowanych uroczystości ma zapewnić miejsce dla osób zgromadzonych
i jednocześnie umożliwić swobodne przejście do miejsca upamiętnienia. Organizator
przewiduje przebudowę nawierzchni parkingu w dostosowaniu przestrzennym
i materiałowym do rangi miejsca (plac przed wejściem głównym do siedziby Urzędu
Wojewódzkiego) oraz proponowanych w pracy konkursowej rozwiązań przestrzennych
miejsca upamiętnienia.
19. Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna powinna uwzględniać barwy i symbole
narodowe. W koncepcji należy zaproponować uporządkowanie zieleni w obszarze
opracowania. Organizator dopuszcza przesadzenie lipy – symbolu Matki Ojczyzny wraz
z przeniesieniem tablicy pamiątkowej w inne miejsce, zaproponowane przez Autora
pracy konkursowej. Lipa została posadzona 3 maja 2016 roku i możliwe jest
jej przeniesienie w uzasadnionym przypadku. Propozycja rewitalizacji zieleni będzie
przedmiotem oceny przez Komisję Konkursową.
20. Koncepcję należy opracować zgodnie z niniejszym Regulaminem Konkursu
oraz w sposób umożliwiający następnie opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej umożliwiającej uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
i realizację inwestycji, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do ustawy, obowiązującymi
normami, zasadami wiedzy technicznej, a także zapisami obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz uchwały nr XXXVI/708/16 Rady Miasta
Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
w Opolu (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 129
z dnia 9 stycznia 2017 r.).
21. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty
te występujące wspólnie.
22. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby, które są członkami Komisji Konkursowej
oraz osoby biorące udział w bezpośrednim opracowywaniu Regulaminu Konkursu
i organizowaniu Konkursu.
23. W przypadku, gdy w Konkursie startuje wspólnie kilku uczestników do wniosku
o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy załączyć dokument pełnomocnictwa
dla osoby składającej pracę konkursową.

4/7

24. Uczestnicy nie spełniający wymagań określonych w Regulaminie zostaną wykluczeni
z Konkursu. Z Konkursu będą również wykluczeni uczestnicy nie przestrzegający zasad
anonimowości udziału w Konkursie do dnia publicznego ogłoszenia wyników.
25. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do złożenia oświadczenia dotyczącego
nieodpłatnego przekazania praw autorskich do projektu w zakresie określonym
w załączniku nr 6 do niniejszego Regulaminu.
26. Uczestnicy biorący udział w Konkursie składają prace konkursowe do dnia 30 czerwca
2017 r. wraz z oświadczeniami zgodnymi treścią z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszego
Regulaminu. Prace można dostarczyć osobiście w godzinach pracy Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Opolu do Biura Wojewody Opolskiego od poniedziałku do piątku
w godzinach (7.30 – 15.30), lub przesłać pocztą zwykłą bądź pocztą kurierską, bez adresu
zwrotnego, w zamkniętym opakowaniu opisanym: „Konkurs na Projekt Miejsca
Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku”.
W przypadku przesłania prac pocztą o uczestnictwie w Konkursie decyduje data
faktycznego wpływu do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
27. Prace konkursowe należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu,
w którym znajdować się może tylko jedna, nie podpisana praca konkursowa opatrzona
wewnątrz i na opakowaniu jedynie sześciocyfrowym numerem identyfikacyjnym
nadanym przez osobę uczestniczącą w Konkursie.
28. Oświadczenia zgodne z treścią załączników nr 6 i 7 do niniejszego Regulaminu oraz
nazwiska autorów i współautorów pracy konkursowej wraz z danymi do kontaktu (adres
korespondencyjny, adres e – mail, nr tel.) należy załączyć w zaklejonej, nieprzejrzystej
kopercie oznaczonej tym samym numerem identyfikacyjnym, który został umieszczony
na pracy konkursowej.
29. Uczestnicy Konkursu składający pracę konkursową osobiście przekazują ją za
pokwitowaniem na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu,
opatrzonym numerem identyfikacyjnym widniejącym na pracy konkursowej.
30. Prace konkursowe złożone po terminie zwrócone będą bez otwierania.
31. Koperty zawierające dane uczestników pozostaną zamknięte do dnia publicznego
ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.

ROZDZIAŁ III – rozstrzygnięcie Konkursu
32. Prace konkursowe nie zostaną ocenione, jeżeli ich treść będzie niezgodna z wytycznymi
i założeniami zawartymi w Regulaminie.
33. Prace będą podlegać ocenie według następujących kryteriów:
1) oryginalność idei projektowej i jej zgodność z celem Konkursu,
2) jakość rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych,
3) nawiązanie do walorów historycznych i edukacyjnych,
4) racjonalność nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji koncepcji.
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Powyższe kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie będą decydować o ocenie pracy
konkursowej.
34. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie dokonane w trzech etapach:
1) analiza złożonych prac przez Komisję Konkursową pod względem zgodności
z Regulaminem Konkursu,
2) ocena prac zgodnych z Regulaminem Konkursu przez Komisję Konkursową
w oparciu o kryteria oceny prac konkursowych,
3) rozstrzygnięcie Konkursu przez Komisję Konkursową oraz sporządzenie
uzasadnienia.
35. Posiedzenia Komisji Konkursowej będą niejawne. Sekretarz Konkursu sporządzi protokół
z posiedzeń Komisji Konkursowej.
36. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne, ufundowane i przekazane przez
sponsora – Fundację Niezależne Media z siedzibą w Warszawie przy
ul. Filtrowej 63/43. W zależności od ilości i jakości prac Komisja Konkursowa zastrzega
sobie prawo podziału puli nagród w kwocie 10.000 zł pomiędzy laureata konkursu
i autorów prac wyróżnionych.
37. Dodatkowym uhonorowaniem autora wybranych koncepcji będzie umieszczenie
informacji o twórcy koncepcji po jego zrealizowaniu w ramach zagospodarowanego
terenu objętego projektem, podanie do publicznej wiadomości informacji o autorze
wybranej koncepcji oraz zaprezentowanie pracy na wystawie projektów, jeżeli taka
będzie zorganizowana.
38. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
39. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wprowadzenia zaleceń do pracy
konkursowej w zakresie objętym przyszłymi pracami projektowymi, a autora (autorów)
pracy wybranej w Konkursie zobowiązuje się do wprowadzenia tych zmian.
40. W przypadku braku porozumienia pomiędzy autorem/autorami wybranej pracy
a Organizatorem, w zakresie określonym w pkt. 39 niniejszego Regulaminu zastrzega się
prawo do rozpoczęcia negocjacji z innym uczestnikiem Konkursu lub zlecenia
wprowadzenia zaleceń i przygotowania projektu innemu wykonawcy.
41. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu będzie podana do publicznej wiadomości
w następujący sposób:
1) publiczne odczytanie werdyktu Komisji Konkursowej nastąpi w siedzibie
Organizatora w terminie wskazanym na stronie internetowej Organizatora na 7 dni
przed datą odczytania rozstrzygnięcia Konkursu,
2) zamieszczenie wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
42. W momencie ogłoszenia wyników Konkursu, na stronie internetowej organizatora
zostaną ujawnieni wszyscy Uczestnicy, którzy złożyli prace konkursowe zgodne
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z Regulaminem Konkursu na co Uczestnicy wyrażają zgodę przystępując do udziału
w Konkursie.

ROZDZIAŁ IV – postanowienia końcowe
43. Organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania wystawy pokonkursowej,
w której zostaną zaprezentowane wszystkie nadesłane koncepcje urbanistyczno
– architektoniczne, które spełniają warunki niniejszego Regulaminu.
44. Prace nienagrodzone w Konkursie mogą zostać odebrane przez uczestników Konkursu
za pokwitowaniem po wystawie pokonkursowej, z wyłączeniem prac w postaci nośnika
CD/DVD, które przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora.
45. W przypadku zorganizowania wystawy prac konkursowych, której termin zostanie
ustalony w czasie późniejszym, prace które nie zostały wybrane w Konkursie będą mogły
zostać odebrane po zakończeniu tej wystawy.
46. W stosunku do prac nieodebranych obowiązywać będzie procedura przewidziana
w art. 127 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
47. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania i dostarczenia prac
konkursowych do siedziby Organizatora.
48. Złożenie pracy jest jednoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem do stosowania
wszystkich zapisów w Regulaminie.

ROZDZIAŁ V – spis załączników
49. Załączniki formalne do projektu składanego w Konkursie:
1) załącznik nr 1: Mapa z oznaczonym obszarem opracowania konkursowego,
2) załącznik nr 2: Dokumentacja fotograficzna – 9 zdjęć,
3) załącznik nr 3: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
4) załącznik nr 4: Koncepcja Zagospodarowania terenu wokół Wieży Piastowskiej
w Opolu,
5) załącznik nr 5: Wytyczne konserwatorskie do wykonania Miejsca Upamiętnienia Ofiar
Tragedii Katastrofy Smoleńskiej,
6) załącznik nr 6: Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
i zezwoleniu na skorzystanie z utworu,
7) załącznik nr 7: Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu,
8) załącznik nr 8: Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej,
9) załącznik nr 9: Wypis z ewidencji gruntów dla działki nr 38 km 43 obręb Opole rejon
ul. Piastowskiej 14 w Opolu,
10) załącznik nr 10: wyciąg z uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń w Opolu
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