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Warszawa, 26 marca 2020r. 
 
PROTOKÓŁ 
 
z pierwszego posiedzenia Sądu Konkursowego w sprawie oceny opracowań konkursowych  
(II etap) dwuetapowego, studialno-realizacyjnego konkursu architektoniczno-urbanistycznego  
na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla Fazy A i Fazy 
B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego  przy ul. Bednarskiej 2/4”  
(Faza A inwestycji realizowana w ramach Programu Wieloletniego  pn. „Uniwersytet Warszawski 
2016-2025”) 

 
W dniu 26 marca 2020r.  miało miejsce pierwsze posiedzenie Sądu Konkursowego w sprawie oceny 
opracowań  konkursowych, złożonych w II etapie Konkursu architektoniczno-urbanistycznego  
o na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla Fazy A i Fazy B 
inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego  przy ul. Bednarskiej 2/4” (Faza A inwestycji 
realizowana w ramach Programu Wieloletniego  pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025).  
W związku z zaistniałą sytuacją (pandemia) uniemożliwiającą odbycie posiedzenia Sądu Konkursowego w sali                      
w siedzibie SARP, w której eksponowane są opracowania konkursowe złożone w II etapie Konkursu (plansze, 
makiety i opisy), Sąd Konkursowy podjął decyzję o przeprowadzeniu posiedzeń w trybie wideokonferencji, 
zgodnie z zapisami Regulaminu Sądu Konkursowego – paragraf 8, p.4 „W przypadkach uzasadnionych 
dopuszcza się udział i głosowanie przez członka Sądu Konkursowego w sposób zdalny” oraz p.5 „Jeżeli  
na posiedzeniu Sądu Konkursowego nie ma wymaganego kworum, Przewodniczący Sądu Konkursowego 
posiedzenie odracza lub poddaje pod głosowanie Sądu Konkursowego dopuszczenie udziału w posiedzeniu  
i głosowania w sposób zdalny przez nieobecnych członków Sądu Konkursowego”. 

W posiedzeniu  Sądu Konkursowego przeprowadzonego na zasadzie  wideokonferencji   uczestniczyli: 
 

Przewodniczący Sądu: arch. Zbigniew Maćków, przedstawiciel SARP; 

Zastępca Przewodniczącego Sądu: arch. Andrzej Alinkiewicz, przedstawiciel UW; 

Sędzia Referent: arch. Mateusz Świętorzecki, przedstawiciel SARP; 

Sędzia: prof. UW dr hab. Anna Giza – Poleszczuk, przedstawiciel UW;               

Sędzia: arch. Marlena Happach, przedstawiciel Biura Architektury i Planowania Przestrzennego    
m.st. Warszawy;  

Sędzia:  prof. Urszula Sztandar-Sztanderska, przedstawiciel UW; 

Sędzia: mgr inż. Jerzy Pieszczurykow, przedstawiciel UW;   

Sędzia: Pani Anna Kurek, przedstawiciel MWKZ;  
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Sędzia: arch. Michał Sikorski, przedstawiciel UW; 

Sędzia: arch. Wojciech Małecki, przedstawiciel SARP; 

Sekretarz Sądu Konkursowego: 

arch. krajobrazu Marek Szeniawski, przedstawiciel SARP;  

oraz powołani przez Sąd Konkursowy eksperci ze strony Uniwersytetu Warszawskiego: 
Pani Agnieszka Antoniuk  
Pan Adam  Grabowski 
Sędzia prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, przedstawiciel UW, ze względu na problemy techniczne                          
z połączeniem nie uczestniczył w posiedzeniu. 
 
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Pracy Sądu Konkursowego stwierdzono wymagane kworum,   
w związku z czym zdecydowano o przeprowadzeniu posiedzenia Sądu Konkursowego. 
 
Na wstępie Przewodniczący Sądu Konkursowego arch. Zbigniew Maćków przywitał zgromadzonych                    
i przedstawił porządek obrad oraz procedurę sądzenia, w sytuacji przeprowadzania posiedzeń Sądu 
Konkursowego w trybie zdalnym (wideokonferencja). Przewodniczący Sądu przypomniał zasady 
związane z sądzeniem prac konkursowych oraz wyborem prac nagrodzonych i wyróżnionych. 
Przewodniczący zaproponował, aby wybór najlepszych prac konkursowych nastąpił poprzez selekcję              
tj. eliminowanie kolejnych prac na podstawie indywidualnej całościowej oceny Sędziów zgodnej                         
z zasadami i kryteriami oceny podanymi w Regulaminie konkursu i głosowania. Kolejne dyskusje                        
i głosowania eliminowałyby kolejne prace konkursowe aż do wyboru najlepszej pracy konkursowej                       
i przyznania jej I Nagrody. 
Przewodniczący Sadu Konkursowego przekazał głos Sekretarzowi Sądu Konkursowego, który 
poinformował,  że w terminie określonym  w Regulaminie konkursu zostało złożonych 5 prac 
konkursowych (prac po terminie nie było). Złożone prace konkursowe zostały zakodowane przez 
Sekretarza Sądu Konkursowego liczbami trzycyfrowymi oraz przygotowane do oceny przez Sąd 
Konkursowy. Sekretarz sprawdził także zgodność zawartości prac konkursowych z wymogami 
formalnymi wynikającymi z zapisów Regulaminu konkursu. W wyniku sprawdzenia zawartości prac 
stwierdzono, że wszystkie prace konkursowe zawierają wymagane Regulaminem konkursu elementy 
pracy konkursowej tj.: część graficzną (6 plansz), makietę, część opisową (2 egzemplarze), zamkniętą 
kopertę z kartą identyfikacyjną oraz kopertę z płytą CD.  Zapis elektroniczny opracowań  konkursowych, 
po sprawdzeniu usunięcia kodów nadanych przez Uczestników konkursu oraz metadanych, został 
dostarczony członkom Sądu w dniu 10 marca br. a następnie materiały uzupełniono o przygotowane przez 
Organizatora zdjęcia dostarczonych przez Uczestników makiet (II etap). Organizator przygotował także zdjęcia 
makiet, wykonanych przez niego (skala 1:500) i eksponowanych w tzw. makiecie-matce (wykorzystywanej w I 
etapie). 
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Zgodnie z harmonogramem posiedzenia Sądu Konkursowego dokonano omówienia wszystkich prac 
konkursowych, przedstawiając ogólną charakterystykę przedstawionych rozwiązań koncepcyjnych oraz 
zgodność prac z wymogami Regulaminu konkursu zostało przygotowane w formie opinii i zestawień 
tabelarycznych oraz schematów przez Sędziego Referenta arch. Mateusza Świętorzeckiego, 
wspomaganego przez arch. Michała Sikorskiego i Panią Agnieszkę Antoniuk. 
W trakcie omawiania prac konkursowych Sędziowie zadawali pytania. Dyskutowano także na temat 
każdej pracy oraz analizowano przedstawione w nich koncepcje, idee i rozwiązania szczegółowe. 
Przewodniczący Sądu Konkursowego zdecydował, że w dniu dzisiejszym należy zakończyć 
posiedzenie Sądu Konkursowego a ostateczną decyzję co do rozstrzygnięcia należy podjąć w dniu 
następnym.  Kolejne posiedzenie Sądu zaplanowane zostało na dzień 27 marca  (piątek) 2020r. o 
godzinie 11.00. 

 
 

Marek Szeniawski 
 Sekretarz Sądu Konkursowego 
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Warszawa, 27 marca 2020r. 

 
PROTOKÓŁ 

 
z drugiego posiedzenia Sądu Konkursowego w sprawie oceny opracowań  konkursowych (II 
etap) dwuetapowego, studialno-realizacyjnego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na 
opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla Fazy A i Fazy B 
inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego  przy ul. Bednarskiej 2/4” (Faza A 
inwestycji realizowana w ramach Programu Wieloletniego  pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-
2025”) 

                              
W dniu 27 marca br. miało miejsce drugie posiedzenie (wideokonferencja) Sądu Konkursowego                       
w sprawie oceny opracowań  konkursowych, złożonych w II etapie Konkursu architektoniczno-
urbanistycznego o na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla 
Fazy A i Fazy B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego  przy ul. Bednarskiej 2/4” 
(Faza A inwestycji realizowana w ramach Programu Wieloletniego  pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-
2025).  
W związku z zaistniałą sytuacją uniemożliwiającą odbycie posiedzenia Sądu Konkursowego w sali w siedzibie 
SARP, w której eksponowane są opracowania konkursowe złożone w II etapie Konkursu (plansze, makiety i 
opisy), Sąd Konkursowy podjął decyzję o przeprowadzeniu posiedzeń w trybie wideokonferencji, zgodnie z 
zapisami Regulaminu Sądu Konkursowego – paragraf 8, p.4 „W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się 
udział i głosowanie przez członka Sądu Konkursowego w sposób zdalny” oraz p.5 „Jeżeli na posiedzeniu Sądu 
Konkursowego nie ma wymaganego kworum, Przewodniczący Sądu Konkursowego posiedzenie odracza lub 
poddaje pod głosowanie Sądu Konkursowego dopuszczenie udziału w posiedzeniu i głosowania w sposób zdalny 
przez nieobecnych członków Sądu Konkursowego”. 

W posiedzeniu  Sądu Konkursowego przeprowadzonego na zasadzie  wideokonferencji   uczestniczyli: 
 

Przewodniczący Sądu: arch. Zbigniew Maćków, przedstawiciel SARP; 

Zastępca Przewodniczącego Sądu: arch. Andrzej Alinkiewicz, przedstawiciel UW; 

Sędzia Referent: arch. Mateusz Świętorzecki, przedstawiciel SARP; 

Sędzia: prof. UW dr hab. Anna Giza – Poleszczuk, przedstawiciel UW;               

Sędzia: arch. Marlena Happach, przedstawiciel Biura Architektury i Planowania Przestrzennego    
m.st. Warszawy  

Sędzia:  prof. Urszula Sztandar-Sztanderska, przedstawiciel UW; 

Sędzia prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, przedstawiciel UW; 
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Sędzia: mgr inż. Jerzy Pieszczurykow, przedstawiciel UW;   

Sędzia: Pani Anna Kurek, przedstawiciel MWKZ;  

Sędzia:  arch. Michał Sikorski, przedstawiciel UW; 

Sędzia: arch. Wojciech Małecki, przedstawiciel SARP; 

Sekretarz Sądu Konkursowego: 

arch. krajobrazu Marek Szeniawski, przedstawiciel SARP  

oraz powołani przez Sąd Konkursowy eksperci ze strony Uniwersytetu Warszawskiego: 
Pani Agnieszka Antoniuk  
Pan Adam  Grabowski 
 
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Pracy Sądu Konkursowego stwierdzono wymagane kworum,  
w związku z czym zdecydowano o przeprowadzeniu posiedzenia Sądu Konkursowego. 
Sędzia Referent omówił ponownie prace pod kątem opracowań studialnych z I etapu Konkursu. 
Sędziowie zgodzili się, że zdecydowana większość Uczestników zaproszonych do II etapu optymalnie 
wykorzystała przekazane im uwagi i zalecenia Sądu Konkursowego. Sąd Konkursowy stwierdził,  
że opracowania konkursowe przedstawiają wysoki poziom. Prace zostały bardzo szczegółowo 
omówione pod kątem funkcjonalności, elastyczności rozwiązań, wpisania się w kontekst miejski  
ze szczególny uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich. Omówiono także przyszłe koszty 
eksploatacji. 
 
Następnie Przewodniczący Sądu Konkursowego podsumował  ustalenia poczynione na pierwszym 
posiedzeniu Sądu Konkursowego. Po tym przystąpiono do dyskusji o pracach konkursowych, które 
pretendują do I, II i III Nagrody oraz wyróżnień. Działając na podstawie Regulaminu konkursu Sąd 
Konkursowy dokonał końcowej oceny prac konkursowych (zgodnie z Regulaminem konkursu)                             
i postanowił przyznać Nagrody. Sąd Konkursowy przyznał także dwa Wyróżnienia (przewidziane 
Regulaminem konkursu). Wysokość nagród i wyróżnień przewidziana w Regulaminie konkursu nie 
została zmieniona. 
Sąd Konkursowy, po przeprowadzonej dyskusji, podjął decyzję o przyznaniu Nagrody w postaci 
zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. 
 
W związku z powyższym Sąd Konkursowy stwierdza co następuje: 
 
I NAGRODĘ w wysokości  50.000,00 netto (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nagrodę w postaci zaproszenia do 
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej otrzymuje:  
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Opracowanie konkursowe o numerze 114 

(w I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze  014) 

- numer nadany przez Uczestnika konkursu – 53 22 88 

 

 II NAGRODĘ w wysokości 35.000,00 netto (trzydzieści pięć tysięcy złotych) otrzymuje: 

Opracowanie konkursowe o numerze 111 

(w I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze  011) 

- numer nadany przez Uczestnika konkursu – 72 93 01 

 

III NAGRODĘ w wysokości  20.000,00 netto (dwadzieścia tysięcy złotych) otrzymuje: 

Opracowanie  konkursowe o numerze 102  

(w I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze  002) 

- numer nadany przez Uczestnika konkursu – 00 00 29 

 

WYRÓŻNIENIE w wysokości 15 000 zł netto (piętnaście tysięcy złotych) otrzymuje: 

Opracowanie  konkursowe o numerze 103 

(w I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze  003) 

- numer nadany przez Uczestnika konkursu – 66 13 23 

 

WYRÓŻNIENIE w wysokości 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) netto otrzymuje: 

Opracowanie konkursowe o numerze 117 

(w I etapie Konkursu opracowanie studialne o numerze  017) 

- numer nadany przez Uczestnika konkursu – 35 47 95 
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Sąd Konkursowy nie uznał za konieczne zwrócenia się do Uczestników konkursu w trybie art. 123 ust. 4 
Prawa zamówień publicznych. 
Członkowie Sądu Konkursowego przystąpili do sporządzania opinii o pracach nagrodzonych                               
i wyróżnionych oraz wstępnych zaleceń Sądu Konkursowego dla pracy, która uzyskała  I Nagrodę. 
Po podsumowaniu pracy Sądu Konkursowego, o godzinie 14.20  Przewodniczący Sądu Konkursowego 
zakończył posiedzenie. 

 
Marek Szeniawski 

 Sekretarz Sądu Konkursowego 
 
 
 
 
 


	W dniu 26 marca 2020r.  miało miejsce pierwsze posiedzenie Sądu Konkursowego w sprawie oceny opracowań  konkursowych, złożonych w II etapie Konkursu architektoniczno-urbanistycznego  o na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowanie...
	W dniu 27 marca br. miało miejsce drugie posiedzenie (wideokonferencja) Sądu Konkursowego                       w sprawie oceny opracowań  konkursowych, złożonych w II etapie Konkursu architektoniczno-urbanistycznego o na opracowanie koncepcji archite...

