KONKURS NA

KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-

DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W
WARSZAWIE
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
……………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................
...............................................................................................
(nazwa Uczestnika Konkursu występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce
zamieszkania albo nazwy Uczestników Konkursu występujących wspólnie i ich siedziby
lub miejsca zamieszkania)

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o konkursie wnoszę (wnosimy) o dopuszczenie
mnie (nas) do udziału w konkursie na: Koncepcję architektoniczną dla inwestycji pn.
„Budynek

naukowo-dydaktyczny

Kampus

Ochota

(psychologia,

kognitywistyka,

psychofizjologia)” w Warszawie.
Jednocześnie oświadczam (oświadczamy), że:


akceptujemy Regulamin Konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami,



spełniamy warunki udziału w konkursie,



nie podlegamy wykluczeniu a podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1, 2 oraz 4
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszelką korespondencję należy kierować na adres
………………………………………………………………………………………
Nazwa
……………………………………………………………………………………….
Adres
……………………………………………………………………………………….
Telefon

Fax

……………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………….

KONKURS NA

KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-

DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W
WARSZAWIE
Pełnomocnikiem Uczestnika Konkursu/ Uczestników Konkursu jest

1

………………………………………………………………………………………
Do wniosku załączam (załączamy) wymagane Regulaminem konkursu oświadczenia i
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w Konkursie.

Oświadczam/ oświadczamy, że korzystanie z pracy konkursowej przez Zamawiającego na
zasadach

określonych

w

Regulaminie

Konkursu

nie

narusza

autorskich

praw

majątkowych, autorskich praw zależnych oraz innych osobistych praw autorskich
podmiotów trzecich.
Zobowiązuję/ zobowiązujemy się do niewykonywania autorskich praw osobistych do
złożonej pracy konkursowej od momentu przekazania mi/ nam nagrody zgodnie z
Regulaminem konkursu, które to zobowiązanie wygasa z chwilą zawarcia umowy w
wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
negocjacji bez ogłoszenia, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie koncepcji
złożonej w niniejszym Konkursie.

Lista oświadczeń i dokumentów:
1. ..
2. ..
3. ..
4. ..

……………………………………………

………………………………………………………………..

miejscowość i data

podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Uczestnika konkursu
występującego samodzielnie
albo podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Uczestników wspólnie
biorących udział w konkursie

1

wypełnić gdy uczestnik lub uczestnicy konkursu reprezentowani są przez pełnomocnika

KONKURS NA

KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA,

KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W WARSZAWIE

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
WYKAZ OSÓB
………………………………………………………………………………………………………
........................................................................................
........................................................................................
(nazwa Uczestnika Konkursu występującego samodzielnie albo nazwy Uczestników Konkursu występujących wspólnie)
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na:

Koncepcję architektoniczną dla inwestycji pn. „Budynek naukowo-

dydaktyczny Kampus Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia) w Warszawie , przedstawiam wykaz osób, które będą
uczestniczyć w opracowaniu pracy konkursowej.
Funkcja
Projektant w
specjalności
architektonicznej

Uprawnienia

Imię i nazwisko

Doświadczenie
Uprawnienia: budowlane do projektowania w
specjalności architektonicznej bez ograniczeń
Doświadczenie:
Wykonanie projektu budowlanego:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
Proszę podać nazwę i lokalizację inwestycji, wskazać
przedmiot inwestycji oraz powierzchnię użytkową

2

Np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, oświadczenie osoby,

Informacje o
podstawie
dysponowania2

KONKURS NA

KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA,

KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W WARSZAWIE
Uprawnienia: budowlane do projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
Doświadczenie:
Projektant w
specjalności
konstrukcyjno
budowlanej

Wykonanie projektu budowlanego:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
Proszę podać nazwę i lokalizację inwestycji, wskazać
przedmiot inwestycji oraz powierzchnię użytkową
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń
Doświadczenie:

Projektant w
specjalności
instalacyjnej sanitarnej

Wykonanie projektu instalacji cieplnej lub wentylacyjnej:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
Proszę podać nazwę i lokalizację inwestycji, wskazać
przedmiot inwestycji, rodzaj projektowanych instalacji
oraz powierzchnię użytkową budynku

Projektant w
specjalności
instalacyjnej
energetycznej

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej elektroenergetycznej
Doświadczenie:
Wykonanie projektu instalacji elektrycznej:
………………………………………………………………………………………………

KONKURS NA

KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA,

KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W WARSZAWIE
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
Proszę podać nazwę i lokalizację inwestycji, wskazać
przedmiot inwestycji oraz powierzchnię użytkową

UWAGA: Wykaz musi zawierać co najmniej osoby potwierdzające spełnienie wymagań określonych w Rozdziale III pkt 2.1.2 Regulaminu
Konkursu

……………………………………………

………………………………………………………………..

miejscowość i data

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika
konkursu występującego samodzielnie
albo podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie

KONKURS NA

KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-

DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W
WARSZAWIE
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

OŚWIADCZENIE
o przeniesieniu na Organizatora własności pracy konkursowej
oraz autorskich praw majątkowych w tym praw zależnych do pracy konkursowej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................
................
............................................................................................................................
.................
(nazwa Uczestnika Konkursu występującego samodzielnie albo nazwy Uczestników
Konkursu występujących wspólnie)

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na: Koncepcję architektoniczną
dla

inwestycji

pn.

„Budynek

naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota

(psychologia,

kognitywistyka, psychofizjologia) w Warszawie oświadczam/y, iż:
•

wyrażam/y

zgodę

na

prezentację

pracy

konkursowej

podczas

wystawy

pokonkursowej, a także możliwość jej rozpowszechniania poprzez publiczne
wystawienie, wyświetlenie, udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niej dostęp w miejscu i w czasie wybranym, przez Organizatora Konkursu,
reprodukcji i publikacji (zwielokrotniania) za pomocą dowolnej techniki bez
wynagrodzenia dla ich autorów (zespołów autorskich);
•

w przypadku przekazania nagrody, lub wyróżnienia przenoszę na Organizatora
konkursu autorskie prawa majątkowe w tym prawa zależne do nagrodzonej pracy,
na warunkach określonych w Regulaminie konkursu, a w szczególności na
następujących polach eksploatacji:
a)

prawa do opracowania utworu, w szczególności jego przeróbki lub
adaptacji. Każde takie opracowanie zostanie powierzone autorowi utworu, o
ile będzie wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii Sądu
Konkursowego lub Zamawiającego i bez dodatkowego wynagrodzenia,

b)

prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzaniu utworów
zależnych, w szczególności projektów architektonicznych, budowlanych i
wykonawczych, jednakże powierzenie opracowania pracy konkursowej
stanowiące nagrodę w konkursie innej osobie niż autor tej nagrodzonej
pracy może mieć miejsce jedynie w sytuacji niezawarcia umowy w sprawie

KONKURS NA

KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-

DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W
WARSZAWIE
zamówienia publicznego z przyczyn w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że realizacja inwestycji nie będzie leżała w
interesie publicznym, jeżeli nie można było tego przewidzieć przed
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający może nie
zawrzeć umowy również, jeśli w postępowaniu prowadzonym w trybie
negocjacji bez ogłoszenia wystąpi jakakolwiek przesłanka skutkująca
koniecznością unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych lub w przypadku braku zawarcia umowy w
sprawie

zamówienia

publicznego

z

przyczyn

leżących

po

stronie

wykonawcy,
c)

prawa do wykonywania robót budowlanych wg projektów sporządzonych na
podstawie utworu, we wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych
w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm).

Przeniesienie autorskich praw majątkowych a w tym autorskich praw zależnych na
Organizatora konkursu nastąpi z dniem zapłaty kwoty nagrody lub wyróżnienia,
zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

……………………………………………

………………………………………………………………..

miejscowość i data

podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Uczestnika konkursu
występującego samodzielnie
albo podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Uczestników wspólnie
biorących udział w konkursie

KONKURS NA

KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-

DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W
WARSZAWIE
Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu

PEŁNOMOCNICTWO
Uczestnik konkursu

na:

Koncepcję

architektoniczną

dla

inwestycji

pn. „Budynek

naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia) w
Warszawie
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Uczestnika konkursu i jego siedziba/ miejsce zamieszkania)
ustanawia pełnomocnika
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa pełnomocnika i jego siedziba/ miejsce zamieszkania)
umocowanego do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Uczestnika Konkursu.
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie czynności uczestnika konkursu w tym:


podpisanie i złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie,



podpisanie i złożenie pracy konkursowej,



poświadczanie wszystkich dokumentów za zgodność z oryginałem,



reprezentowanie uczestnika konkursu wobec zamawiającego,



składanie i przyjmowanie oświadczeń,



przyjęcie nagrody,



prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.

…………………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Uczestnika konkursu występującego samodzielnie

KONKURS NA

KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-

DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W
WARSZAWIE
Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu

PEŁNOMOCNICTWO
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie na: Koncepcję
architektoniczną dla inwestycji pn. „Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota
(psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia) w Warszawie3
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Uczestnika konkursu i jego siedziba/ miejsce zamieszkania)
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Uczestnika konkursu i jego siedziba/ miejsce zamieszkania)
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Uczestnika konkursu i jego siedziba/ miejsce zamieszkania)
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Uczestnika konkursu i jego siedziba/ miejsce zamieszkania)
ustanawiają wspólnego pełnomocnika
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa pełnomocnika i jego siedziba/ miejsce zamieszkania)
umocowanego do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Uczestnika Konkursu
wspólnie biorącego udział w Konkursie.
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie czynności uczestnika konkursu w tym:

3



podpisanie i złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, wraz z
opracowaniem studialnym,



złożenie pracy konkursowej,



poświadczanie wszystkich dokumentów za zgodność z oryginałem,



reprezentowanie
zamawiającego,



składanie i przyjmowanie oświadczeń i zawiadomień w imieniu występujących
wspólnie uczestników konkursu,



przyjęcie nagrody,



prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.

występujących

wspólnie

uczestników

konkursu

wobec

Należy wskazać nazwy oraz adresy lub miejsca zamieszkania wszystkich uczestników występujących wspólnie

KONKURS NA

KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-

DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W
WARSZAWIE

…………………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Uczestnika konkursu

…………………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Uczestnika konkursu

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Imię i nazwisko oraz podpis osoby

Imię i nazwisko oraz podpis osoby

uprawnionej/osób uprawnionych

uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Uczestnika konkursu

do reprezentowania Uczestnika konkursu

…………………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Uczestnika konkursu

Uwaga wymagane są podpisy od wszystkich uczestników występujących
wspólnie

KONKURS NA

KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-

DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W
WARSZAWIE

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ

Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą

została przyjęta w dniu …………………………. 2017 roku,
o godz. ………………………

……………………………………
podpis osoby przyjmującej

KONKURS NA

KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-

DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W
WARSZAWIE

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu
KARTA IDENTYFIKACYJNA PRACY KONKURSOWEJ
Sześciocyfrowa liczba rozpoznawcza umieszczona na wszystkich elementach pracy
konkursowej:

1. nazwa Uczestnika Konkursu i jego
występujących wspólnie i ich siedziby:

siedziba

albo

nazwy

Uczestników

…………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………
2. Imię i nazwisko autora lub autorów, którym przysługują autorskie prawa osobiste
do pracy konkursowej:
…………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………

KONKURS NA

KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-

DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W
WARSZAWIE

Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać nagrodę
pieniężną:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO
DO UMIESZCZENIA NA WYSTAWIE PRAC KONKURSOWYCH
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

…………………………………

…………………………………….

(miejscowość i data)

(czytelny podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania
Uczestnika konkursu występującego
samodzielnie
albo czytelny podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania
Uczestników wspólnie biorących
udział w Konkursie)
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KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-

DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W
WARSZAWIE

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu

TABELA BILANSU TERENU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
l.p.

nazwa obiektu

1.

budynek

2.

ciągi piesze i place

3.

zieleń

4.

parkingi

5.

drogi jezdne
powierzchnia łącznie

powierzchnia
[m2]

%

uwagi
powierzchnia zabudowy

100

……………………………………………

………………………………………………………………..

miejscowość i data

podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Uczestnika konkursu
występującego samodzielnie
albo podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Uczestników wspólnie
biorących udział w konkursie
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KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-

DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W
WARSZAWIE
Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu

KOD KOLORYSTYCZNY

L.P.

KOLOR

RGB

FUNKCJA

1.

0;204;204

PRZESTRZEŃ DYDAKTYCZNA

2.

0;204;102

PRZESTRZEŃ BADAWCZA

3.

255;178;102

ADMINISTRACJA

4.

255;102;102

OBSŁUGA

5.

255;153;204

PRZESTRZEŃ DLA STUDENTÓW

KONKURS NA

KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-

DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W
WARSZAWIE
6.

224;224;244

KOMUNIKACJA

7.

160;160;160

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

KONKURS NA

KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-

DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W
WARSZAWIE

Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu
Składając pracę konkursową w Konkursie
na Opracowanie koncepcji budynku naukowodydaktycznego Kampus Ochota (Psychologia, Kognitywistyka, Psychofizjologia) Uniwersytetu
Warszawskiego
oświadczam, że
1) Koszty prac projektowych wynoszą: ……………………………………………….. zł brutto
2) Koszty realizacji inwestycji wedle przedłożonej koncepcji sporządzone w oparciu o wycenę
kosztorysową przedstawiam w poniższej tabeli:

L.p.

Opis robót

1

2

1

Roboty przygotowawcze (np.: rozbiórki,
usunięcie kolizji itp.)

2

Roboty budowlane obiektu podstawowego

2.1 Roboty ziemne
2.2 Kondygnacje podziemne (garaż)
2.3 Kondygnacje nadziemne (poziom 0)
2.4 Kondygnacje nadziemne (powtarzalne)
2.5 Dach
2.6 Klatki schodowe
2.7 Ściany wewnętrzne (mury)
2.8 Ściany wewnętrzne (działowe)
2.9 Konstrukcje stalowe
2.10 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
2.11 Instalacje elektryczne i teletechniczne
2.12 Instalacje sanitarne
2.13 Dźwigi

Wartość robót
3

(zł brutto)

KONKURS NA

KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-

DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W
WARSZAWIE
2.14 Elewacja
2.15 Przyłącza mediów
2.16 Drogi i chodniki
2.17 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
2.18 Zieleń
3

Wyposażenie trwałe budynku

- zł

4

Inne

- zł

5

RAZEM (zł brutto)

6

Pow. użytkowa budynku (m2)

- zł
…………………………

……………………………………………

………………………………………………………………..

miejscowość i data

podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Uczestnika konkursu
występującego samodzielnie
albo podpis osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Uczestników wspólnie
biorących udział w konkursie

KONKURS NA

KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-

DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W
WARSZAWIE

Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu
Uszczegółowienie aspektów do opisania w ramach uwzględnionych elementów
zrównoważoności obiektu.
W opisie elementów zrównoważoności obiektu należy uwzględnić co najmniej aspekty
wyszczególnione poniżej. Opis każdego z podpunktów powinien wynosić przynajmniej 0,5
strony.
1.

zarządzanie w czasie projektowania i użytkowania (uwzględnienie zintegrowanego
projektowania,

uwzględnienie

w

projektowaniu

kosztów

cyklu

życia

LCC,

uwzględnienie odpowiedzialnych praktyk budowlanych np. stosowanie się do
wszystkich wymaganych i zalecanych przepisów związanych z BHP, zaplanowanie
odbiorów częściowych i końcowych oraz okresowej weryfikacji działania systemów),
2.

zdrowie użytkowników i komfort wewnętrzny (uwzględnienie zastosowania światła
dziennego, ograniczenia olśnienia czy widoku z okien, zapewnienie jakości
powietrza

wewnętrznego,

zapewnienie

odpowiedniego

komfortu

cieplnego,

zapewnienie komfortu akustycznego, zapewnienie łatwego i bezpiecznego dostępu
do i z budynku, ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia wody oraz zapewnienie wody
pitnej, zapewnienie adaptowalności do zmian klimatu, zapewnienia systemu
sterowania

umożliwiającego

indywidualne

sterowanie

parametrami

powietrza

wewnętrznego),
3.

zapotrzebowanie na energię i emisja CO2 (zapewnienie wysokiej efektywności
energetycznej budynku, monitorowanie zużycia energii, ograniczenie oświetlenia
zewnętrznego, zastosowanie niskoemisyjnych bądź odnawialnych źródeł energii,
zastosowanie energooszczędnych urządzeń transportu wewnętrznego – windy czy
schody ruchome),

4.

udogodnienia

związane

z

transportem

(dostęp

do

transportu

publicznego,

zapewnienie dostępu do alternatywnych środków transportu – udogodnienia dla
rowerzystów

czy

stacje

ładowania

samochodów

rozwiązań pozwalających na wybór przez

elektrycznych,

użytkowników

opcji

zastosowanie
transportu

o

najmniejszych wpływie na środowisko),
5.

zapotrzebowanie na wodę (zastosowanie rozwiązań ograniczających zużycie wody,
monitorowanie zużycia wody, zapewnienie rozwiązań pozwalających na wykrycie
i ograniczenie wycieków wody)

6.

zastosowane materiały (zastosowanie materiałów o niskim wpływie na środowisko,
zastosowanie

materiałów

posiadających

deklaracje

środowiskowe

(EPD),

zapewnienie ochrony wrażliwych elementów budynku na zniszczenie, zapewnienie
ochrony wyeksponowanych części budynku na degradację środowiskową),

KONKURS NA

KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI PN.”BUDYNEK NAUKOWO-

DYDAKTYCZNY KAMPUS OCHOTA (PSYCHOLOGIA, KOGNITYWISTYKA, PSYCHOFIZJOLOGIA) W
WARSZAWIE
7.

zagospodarowanie

odpadów

(ograniczenie

ilości

odpadów

podczas

budowy,

zastosowanie podczas budowy materiałów z odzysku, zapewnienie odpowiedniego
systemu zbierania i segregowania odpadów przez użytkowników),
8.

zagospodarowanie terenu i ekologia (zapewnienie ochrony istniejących na terenie
budowy elementów fauny i flory, zwiększenie wartości ekologicznej terenu po
budowie, zastosowanie odpowiednich nasadzeń zgodnych z rodzimą roślinnością),

9.

emisja zanieczyszczeń (zastosowanie czynników chłodniczych o niskim wpływie na
środowisko, zastosowanie systemów detekcji wycieków czynników chłodniczych,
zastosowanie

źródeł

ciepła

o

niskiej

emisji

związków

NO x,

odpowiedniego systemu odprowadzenie wód opadowych),
10.

zastosowane rozwiązania innowacyjne związane z ww. zagadnieniami.

zapewnienie

