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CZĘŚĆ I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA KONKURSU 
 

ROZDZIAŁ 1. PRZEDMIOT KONKURSU 
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 
18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, a 
także zgodnie z przepisami załącznika 1 do tego rozporządzenia, Parlament Europejski postanowił 
ogłosić niniejszy konkurs na szczegółowy projekt koncepcyjny remontu generalnego budynku im. 
Paula-Henriego SPAAKA w Brukseli. 
Parlament Europejski: 
Od 1979 r. Parlament Europejski jest instytucją odpowiedzialną za demokratyczną reprezentację 
wszystkich obywateli Unii Europejskiej. 
W jego skład wchodzi 751 posłów wybieranych w powszechnych wyborach bezpośrednich w 28 krajach 
Unii Europejskiej. Na podstawie mandatu powierzonego im przez wyborców posłowie sprawują w Unii 
władzę prawodawczą i budżetową. 
Główną siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli jest budynek PHS. Znajduje się w nim nie tylko 
sala obrad plenarnych, ale również pomieszczenia i wyposażenie przeznaczone do organizowania 
posiedzeń komisji parlamentarnych, organizowania konferencji prasowych i przyjmowania 
odwiedzających. 
 

ROZDZIAŁ 2. KONCEPCJA 
Parlament Europejski jest jednym z symbolicznych filarów europejskiej demokracji i jej ostoją, która 
stanowi fundament najnowszej historii kontynentu. Budynki zajmowane przez Parlament są ważne nie 
tylko dla samego europejskiego prawodawcy, lecz także dla obywateli, ponieważ stanowią ważny 
element przestrzeni publicznej na potrzeby dialogu i doświadczenia europejskiej demokracji i jej 
wartości. Są jednocześnie miejscem obchodów wydarzeń upamiętniających wspólne demokratyczne 
dziedzictwo Europy. Nieruchomości instytucji należy zachować i dbać o ich status symbolu najnowszej 
historii. 

 
Unia Europejska wciąż się rozrasta i liczy obecnie 28 państw członkowskich. Dzięki wyborom 
bezpośrednim do Parlamentu Europejskiego reprezentuje on ponad 500 milionów Europejczyków. Z 
biegiem lat instytucja rozbudowała zajmowane budynki i dostosowała je tak, aby odzwierciedlały coraz 
większą rolę Parlamentu jako równorzędnego współprawodawcy i oferowały posłom jak najlepsze 
warunki pracy. Zwiększony zakres kompetencji Parlamentu zmusił go do zacieśnienia więzi z 
obywatelami i do działania na rzecz lepszego zrozumienia przez nich projektu europejskiego. 
 

 Parlament posłów TO Parlament obywateli:  

jest otwarty dla obywateli, współpracuje z nimi i umożliwia im udział w niezwykłym 
doświadczeniu. Kontakt z obywatelami to dynamiczny proces w czasie: z przechodnia, 
obywatel staje się gościem Parlamentu, aktywnym uczestnikiem, a następnie 
współprawodawcą. Przyjmowanie odwiedzających obywateli – w całej ich różnorodności i 
wartościach, które reprezentują – zachęca ich do zaangażowania w projekt europejski.  

 Parlament Europejski chciałby stać się przykładem globalnego podejścia pod względem 
środowiska:  

przyszły budynek będzie harmonizował z otoczeniem w wymiarze miejskim, środowiskowym i 
społecznym.  
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Obiekt ma być trwały, a trwałość tę wyznaczają: użytkowy charakter, łatwość utrzymania, 
elastyczność i możliwość adaptacji. Elastyczność należy rozumieć w perspektywie przestrzeni, 
czasu i techniki. 
Budynek i proces jego przebudowy powinny opierać się na najlepszych praktykach pod 
względem trwałości i konserwacji. Konieczna jest równowaga między prostotą a 
przemyślanymi rozwiązaniami technologicznymi (w szczególności pod względem bioklimatyki 
i gospodarki o obiegu zamkniętym). 
Projekt remontu generalnego powinien wywierać pozytywny wpływ na środowisko. Parlament 
Europejski określił swoje ambitne założenia środowiskowe w karcie wzorcowej w zakresie 
środowiska, która stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu. 
 

ROZDZIAŁ 3.  CEL 
Celem konkursu jest wybór dwóch projektów koncepcyjnych (zob. również bardziej szczegółowe 
informacje w części V rozdziału 1), które zostaną przedłożone Prezydium Parlamentu Europejskiego. 
Projekt wybrany ostatecznie przez Prezydium zostanie następnie szczegółowo opracowany przez 
wykonawcę design & build niezależnego od autora koncepcji. 
Projekt koncepcyjny wybrany w wyniku konkursu ma na celu przede wszystkim określenie:  

 wymiarów zewnętrznych i wymiarów dużych powierzchni wewnętrznych; 

 w jaki sposób budynek wpisuje się w środowisko naturalne; określenie relacji wnętrze/wygląd 
budynku z zewnątrz, relacji pomiędzy poszczególnymi funkcjami użytkowymi, relacji między 
poszczególnymi użytkownikami a budynkiem; 

 aspektów zewnętrznych i wewnętrznych w ramach tych elementów; 

 potencjału rozwoju ambicji Parlamentu Europejskiego dzięki koncepcji architektoniczno-
technicznej, która zostanie przedstawiona w kontekście wykonania design & build. 

Powyższe punkty będą podstawą oceny koncepcji. W przypadku gdy złożone projekty koncepcyjne 
będą zawierać odniesienie do materiałów, faktur powierzchni lub kolorów, informacje te będą 
traktowane jako orientacyjne. Jeżeli wyłoniony projekt będzie zawierał informacje tego typu, zostaną 
one przekazane wykonawcy design & build, który oceni ich przydatność w kontekście ambicji i celów 
Parlamentu Europejskiego. 
Parlament Europejski odpowiada za projekt koncepcyjny wobec wykonawcy design & build. W związku 
z tym Parlament zamierza zwrócić się do autora wybranego projektu koncepcyjnego o wsparcie na 
etapie projektowania. 
Parlament zastrzega sobie jednak prawo zrealizowania albo niezrealizowania projektu koncepcyjnego 
oraz podjęcia lub niepodjęcia współpracy z jego autorem. 
 

ROZDZIAŁ 4. KONTEKST 
Budynek im. Paula-Henriego Spaaka jest częścią kompleksu o łącznej powierzchni około 665 000 m², 
składającego się z około dziesięciu budynków. Powierzchnia budynku brutto wynosi obecnie około 
84 000 m²(1), ale można ją zwiększyć na podstawie obowiązujących warunków zagospodarowania. W 
budynku znajduje się sala obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w której zasiada 751 
posłów ze wszystkich krajów UE.  
Mottem Parlamentu Europejskiego, jako wielokulturowego i wielojęzycznego zgromadzenia, w którym 
na co dzień używa się 24 języków, jest: „zjednoczeni w różnorodności”. 
Budynek znajduje się w miejscu połączenia 2 stref zabudowy różniących się od siebie pod względem 
formy i funkcji oraz w sąsiedztwie dużego parku w Brukseli – Parku Leopolda, a także siedziby różnych 
instytucji kulturalnych i naukowych. 

                                                           

1 Powierzchnia użytkowa: ok. 39 000 m² 
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ROZDZIAŁ 5.  FUNKCJE 
 
W przyszłym budynku powinny się znaleźć: 

 sala posiedzeń plenarnych przeznaczona dla wszystkich posłów do PE wraz z miejscami dla 
odwiedzających; 

 sale posiedzeń komisji parlamentarnych i sale posiedzeń trójstronnych2; 

 strefa recepcji, grupowania się i oprowadzania obywateli; 

 pomieszczenia protokolarne; 

 strefy przeznaczone dla mediów; 

 strefy przeznaczone na działalność kulturową; 

 strefy wspólne dla użytkowników; 

 zaplecze całej działalności Parlamentu Europejskiego (zob. streszczenie w załączniku 2). 

Aby zwiększyć różnorodność składanych projektów, niektóre z ogólnych funkcji programu 
przedstawiono jako opcję, a inne jako wariant minimalny i idealny. Elementy te zostały uwzględnione 
w załączniku, o którym mowa powyżej. 
Organizacja funkcji powinna umożliwić dużą łatwość użytkowania, naturalną przejrzystość, która 
ogranicza konieczność oznakowania, wytyczenie prostych tras, w szczególności dla użytkowników, 
członków oficjalnych wizyt i delegacji, mediów, odwiedzających i obsługi logistycznej.  
Odwiedzający powinni też poruszać się po trasie, która zaoferuje im jak najwięcej wrażeń z wizyty. 
Elastyczność budynku powinna umożliwić – w perspektywie krótkoterminowej – różne formy 
użytkowania tej samej przestrzeni, a w perspektywie długoterminowej – łatwe zmiany przeznaczenia. 
  

ROZDZIAŁ 6. REMONT GENERALNY 
Chociaż w sąsiedztwie instytucji europejskich przeprowadzono wiele rozbiórek i remontów budynków, 
w wyniku analizy cyklu życia i ambicji Regionu Stołecznego Brukseli w zakresie rozwoju gospodarki o 
obiegu zamkniętym w ramach podejścia opartego na trosce o środowisko, wskazano na konieczność 
remontu generalnego budynku zamiast odbudowy.  
 
Ze względu na ogólny stan budynku konieczny jest remont generalny. 
Pojęcie remontu generalnego pozwala na uwzględnienie obu rozwiązań budowlanych3. 
 
 

  

                                                           
2 Posiedzenia trójstronne to posiedzenia pojednawcze z udziałem przedstawicieli Komisji, Rady i Parlamentu. 

3 Zob. też pkt. IV.3.1  
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CZĘŚĆ II. PROCEDURA 

ROZDZIAŁ 1. UWAGI OGÓLNE 

 KR ÓTKI  OPI S  PR OCED UR Y  

Niniejsza procedura jest konkursem ograniczonym do dwóch etapów: 

 etapu selekcji kandydatów, 

 etapu wyboru najlepszego projektu koncepcyjnego. 

W ramach pierwszego etapu Parlament Europejski zbierze zgłoszenia kandydatów do udziału w 
konkursie i wybierze zgłoszenia, które spełniają obiektywne kryteria umożliwiające w szczególności 
ocenę potencjału gospodarczego i zawodowego kandydatów pod kątem przedmiotu konkursu. 
Po zakończeniu tego etapu wybrani kandydaci, zwani dalej „uczestnikami”, zostaną zaproszeni do 
udziału w etapie konkursu właściwego na projekt koncepcyjny. Uczestnicy konkursu złożą wówczas 
projekty koncepcyjne, które zostaną przedstawione komisji konkursowej odpowiedzialnej za 
przeprowadzenie ich oceny, sklasyfikowanie i wybór zwycięzcy konkursu. 
Więcej informacji na temat dokładnego przebiegu każdego etapu przedstawiono w dalszej części 
niniejszego regulaminu. 
 

 WARUNKI UDZIAŁU  

Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 2 część II niniejszego regulaminu udział w konkursie jest 
otwarty na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych lub prawnych oraz podmiotów 
publicznych: 

 z każdego państwa członkowskiego UE; 

 z państwa trzeciego, które zawarło specjalną umowę z Unią Europejską w dziedzinie zamówień 
publicznych; 

 z państwa trzeciego, które ratyfikowało wielostronne Porozumienie w sprawie zamówień 
rządowych WTO. 

 
Ważna informacja dla kandydatów ze Zjednoczonego Królestwa: 
 
W konkursie mogą wziąć udział podmioty gospodarcze mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie. 
W przypadku wybrania kandydata z tego kraju będzie on mógł przejść do etapu składania projektów 
koncepcyjnych. 
 
Jeżeli Zjednoczone Królestwo wystąpi z Unii Europejskiej, od dnia oficjalnego wystąpienia przepisy 
dotyczące dostępu do zamówień publicznych i konkursów odnoszące się do podmiotów gospodarczych 
z siedzibą w państwie trzecim będą miały zastosowanie również do podmiotów gospodarczych 
mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, chyba że Zjednoczone Królestwo i Unia Europejska 
uzgodnią inaczej w trakcie prowadzonych negocjacji. 
 
Jeżeli przepisy obowiązujące po brexicie uzgodnione w toku negocjacji nie będą przewidywać udziału 
podmiotów z państw trzecich, Parlament Europejski będzie musiał wykluczyć z procedury uczestników 
mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie. Wykluczenie to może nastąpić na każdym etapie 
procedury poprzedzającym wyłonienie laureata. 
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 GRUPY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH   

W konkursie mogą wziąć udział grupy podmiotów gospodarczych. 
Parlament Europejski akceptuje różne formy prawne grup, pod warunkiem że w każdym przypadku 
zapewniają one wspólną i solidarną odpowiedzialność członków grupy wobec Parlamentu. 
Jeżeli zgłoszenie składa grupa podmiotów gospodarczych, przedstawiciel prawny grupy musi być 
obowiązkowo architektem. 
Zgodnie z art. 6 belgijskiej ustawy z dnia 20 lutego 1939 r., zgodnie z którą „wykonywanie zawodu 
architekta jest niezgodne z działalnością wykonawcy publicznych lub prywatnych robót budowlanych”, 
wykonawcy publicznych lub prywatnych robót budowlanych, którzy wchodziliby w skład grupy 
podmiotów gospodarczych uczestniczącej w konkursie, zostaną wykluczeni z udziału we wszystkich 
procedurach udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane w ramach projektu remontu 
generalnego budynku PHS w Brukseli. 
 

 NAGRODY  

Każdy uczestnik, który przeszedł do drugiego etapu konkursu i – choć nie został wybrany – złożył 
wystarczająco dobry projekt zgodny z wymogami regulaminu konkursu, otrzyma kwotę w wysokości 
50 000 EUR (bez VAT) na podstawie faktury wystawionej z tytułu „rozliczenia końcowego”. 
Jeżeli uczestnik złoży w odniesieniu do każdego wariantu (remont lub przebudowa) (zob. pkt IV.1) 
projekt koncepcyjny wystarczająco dobrej jakości i zgodny z wymogami regulaminu konkursu, otrzyma 
kwotę w wysokości 75 000 euro (bez VAT) na podstawie faktury wystawionej z tytułu „rozliczenia 
końcowego”. 
Laureat konkursu otrzyma kwotę w wysokości 150 000 EUR (bez VAT) na podstawie faktury 
wystawionej z tytułu „rozliczenia końcowego”. 
Powyższe nagrody nie podlegają kumulacji. 
 

 SKUTKI UDZIAŁU W KONKURSIE   

Udział w konkursie oznacza akceptację przez kandydata warunków określonych w następujących 
dokumentach: 

 ogłoszenie o konkursie; 

 niniejszy regulamin wraz z załącznikami. 

Koszty poniesione w związku z udziałem w konkursie pokrywa kandydat i nie podlegają one zwrotowi. 
 
Następnym krokiem procedury będzie rejestracja i przetwarzanie danych osobowych (np. imię i 
nazwisko, adres, CV).  
Dane te będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (zob. też pkt II.1.9). 
 
W przypadku odwołania kandydaci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za działania prowadzone w 
ramach konkursu. Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać przepisów art. 129 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii. 
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 POUFNOŚĆ  

Uczestnicy zobowiązują się nie ujawniać nikomu żadnych informacji (w szczególności 
administracyjnych, budżetowych, technicznych, organizacyjnych, operacyjnych itp.) ani nie 
przekazywać żadnych dokumentów otrzymanych w ramach konkursu, ponieważ wszystkie informacje 
i dokumenty mają charakter poufny. 
Naruszenie tej zasady poufności może skutkować natychmiastowym odrzuceniem kandydata na 
dowolnym etapie procedury. 
  

 PRAWA AUTORSKIE  

Uczestnicy poświadczają wobec Parlamentu Europejskiego: 
(i) tożsamość współautorów złożonych szkiców, makiet, planów i projektów; 
(ii) że ww. współautorzy, których uczestnicy konkursu należycie poinformowali o jego warunkach, 
skutecznie i na piśmie przenieśli swoje autorskie prawa majątkowe na uczestnika i zrzekają się praw 
osobistych w odniesieniu do złożonych szkiców i projektów zgodnie z wymogami regulaminu konkursu. 
 
Oświadczenie złożone w tej sprawie, podpisane przez przedstawiciela prawnego uczestników, zostanie 
złożone wraz z potwierdzeniem udziału w konkursie przy składaniu projektu koncepcyjnego. 
Oświadczenie to ma na celu zobowiązanie uczestnika konkursu do uzyskania autorskich praw 
majątkowych współautorów projektu koncepcyjnego i częściowe zrzeczenie się przez nich praw 
osobistych do projektu. 
 
Dokumenty, szkice, makiety, w tym materiały w formacie natywnym, plany i inne nośniki przedłożone 
w związku z konkursem pozostają własnością Parlamentu Europejskiego. 
 
Uczestnicy konkursu zobowiązują się do przeniesienia na Parlament Europejski, na warunkach 
określonych w niniejszym artykule, wszelkich praw do korzystania z rysunków, makiet, planów i innych 
wzorów autorskich złożonych w ramach konkursu. Przeniesione prawa do korzystania z tych 
materiałów i rozporządzania nimi będą wykorzystywane w kontekście informowania o konkursie i 
ewentualnej realizacji projektu. Przeniesienie praw ma zastosowanie na terytorium Unii Europejskiej, 
a w przypadku zwielokrotniania i komunikacji w internecie lub innymi środkami komunikacji o zasięgu 
międzynarodowym – na całym świecie. Prawa do korzystania i rozporządzania, o których mowa 
powyżej, obejmują w szczególności: 

a. prawa do zwielokrotniania i publikacji w dowolnym formacie i dowolnej postaci według uznania 
Parlamentu Europejskiego, w tym w wersji papierowej i elektronicznej;  

b. prawa do rozpowszechniania kopii odtwarzających materiały autorskie; 
c. prawa do zmiany w jakiejkolwiek formie, w szczególności do celów informacyjnych Parlamentu 

Europejskiego lub do remontu lub przebudowy budynku PHS; 
d. prawa do publicznego udostępniania w dowolny sposób, niezależnie od rodzaju komunikacji, w 

szczególności przewodowo lub bezprzewodowo, drogą przekazu satelitarnego, kablowego, 
internetowego i wystawowego. 

Przeniesienie praw określonych powyżej odbywa się za wynagrodzeniem za udział w drugim etapie 
konkursu i wypłaceniem na rzecz uczestników kwot określonych w art. II.1.4 regulaminu konkursu. 
Kwota wypłacana uczestnikom tytułem nagrody obejmuje również prawo Parlamentu Europejskiego 
do ponownego wykorzystania rozwiązań częściowych zaproponowanych przez tych uczestników w 
ramach konkursu. Prawa Parlamentu Europejskiego do korzystania z tych materiałów i rozporządzania 
nimi, o których mowa w akapicie czwartym niniejszego punktu, nie uprawniają uczestników do żadnych 
dodatkowych płatności ani odszkodowania poza ww. kwotą. 
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Parlament Europejski zobowiązuje się wykorzystywać nośniki i materiały autorskie zawarte w 
projektach ze wskazaniem – o ile to możliwe – nazwy uczestnika i współautorów zgodnie z ogólnie 
przyjętą praktyką w tym zakresie. 
 
Parlament Europejski nabywa także prawo do pierwszej publikacji projektów oraz pierwszej wystawy 
szkiców, makiet, planów i innych nośników przedłożonych przez uczestników w ramach konkursu. 
Autorzy zrzekają się w związku z tym prawa do decydowania o tym kiedy, gdzie i w jakich 
okolicznościach ich dzieło zostanie zaprezentowane po raz pierwszy. 
 
Wraz z zapłatą na rzecz uczestników kwot przewidzianych jako wynagrodzenie za projekty koncepcyjne 
zgodne z wymogami Parlament Europejski nabywa prawo do realizacji wybranego projektu, a także do 
jego dostosowania i uzupełnienia na etapie szczegółowego projektowania i realizacji. Autor wybranego 
projektu zbywa także prawo do dostosowania szkiców i innych elementów koncepcji ogólnej oraz 
zrzeka się prawa do całości materiałów w perspektywie decyzji podejmowanych na etapie 
szczegółowego projektowania i realizacji projektu remontu generalnego budynku im. Paula-Henriego 
Spaaka. 
 
Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę – w przypadku gdy ich projekt zostanie wybrany 
do realizacji – na powielanie na wszelkich nośnikach oraz na publiczne prezentowanie wszelkich 
ilustracji przedstawiających budynek im. Paula-Henriego SPAAKA po remoncie generalnym oraz 
szkiców budynku – jako całości lub poszczególnych elementów – w ramach ostatecznej realizacji 
projektu, a także zrzekają się dochodzenia swych praw autorskich w celu przeciwstawienia się takiej 
publikacji. Uczestnicy wyrażają zgodę na podejmowanie ww. działań przez Parlament Europejski, 
pozostałe instytucje europejskie oraz belgijskie władze federalne, regionalne i lokalne. Przeniesienie 
praw, o którym mowa w niniejszym akapicie, a także częściowe zrzeczenie się praw następują pod 
warunkiem zapłaty przez Parlament Europejski kwoty w wysokości 100 000 EUR bez podatku VAT na 
podstawie faktury z tytułu „rozliczenia końcowego”. Parlament Europejski zobowiązuje się do 
wskazywania – zawsze, gdy to możliwe – nazwy uczestnika i współautorów projektu koncepcyjnego 
zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką w tym zakresie. 
 
  

 JAWNOŚĆ  

Wszelkie odniesienia do niniejszego konkursu, w szczególności w ramach reklamy handlowej, 
referencji zawodowych lub publikacji wydawanych przez kandydatów, są zakazane, chyba że 
Parlament Europejski wyrazi na to pisemną zgodę. 
 

 DANE OSOBOWE 

Procedura konkursu zakłada rejestrację i przetwarzanie danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres, 
CV).  
Parlament Europejski, jako instytucja odpowiedzialna za organizację konkursu, czuwa nad tym, aby 
dane osobowe kandydatów były przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/1725 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, zwłaszcza w aspekcie 
ich poufności i bezpieczeństwa. 
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez urzędników wyznaczonych przez Dyrekcję D – 
Wydział ds. Projektów Budowlanych Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki – oraz wyłącznie 
w ramach konkursu.  
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Na żądanie kandydaci mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i poprawić wszystkie dane 
niedokładne lub niekompletne.  
W razie jakichkolwiek pytań w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydaci mogą zwrócić 
się do Dyrekcji D – Wydział ds. Projektów Budowlanych.  
Jednak ze względu na fakt, że kandydaci sami przekazywali swoje dane, ewentualne zmiany 
wprowadzane na wniosek kandydatów po upływie terminu zgłoszenia nie będą brane pod uwagę przy 
ocenie kandydatur.  
Kandydaci mają prawo do odwołania się w każdej chwili do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 
w sprawie przetwarzania danych osobowych. 
 

 JĘZYKI PROCEDURY  

Języki stosowane w trakcie procedury 
Zwraca się uwagę uczestników na następujące kwestie: 

 regulamin konkursu jest dostępny we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Jednak 
w przypadku wątpliwości co do tłumaczenia, wiążąca jest francuska wersja językowa. 

 Nie ma wymogu tłumaczenia oficjalnych dokumentów potwierdzających, tj. dokumentów 
wystawionych przez organy krajowe, krajowe organizacje zawodowe lub tym podobne organy, w 
odniesieniu do kryteriów wykluczenia i wyboru, pod warunkiem że są one sporządzone w języku 
urzędowym Unii Europejskiej. 

 Standardowe formularze, które należy stosować przy kompletowaniu dokumentacji zgłoszenia, są 
dostępne wyłącznie w języku francuskim i angielskim. 

 Zgłoszenia będą oceniane na podstawie wersji francuskiej lub angielskiej dokumentów 
przedłożonych przez kandydatów lub, w stosownych przypadkach, tłumaczeń na język angielski lub 
francuski sporządzonych przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych Parlamentu 
Europejskiego. 

Kandydaci, którzy złożą dokumenty w języku innym niż język francuski lub angielski, zgadzają się 
na przeprowadzenie oceny swoich kandydatur na podstawie takich tłumaczeń oraz zrzekają się 
prawa do odwołania z powodu tłumaczenia pisemnego lub ustnego, które uznają za błędne. 

 Dokumenty referencyjne konkursu na właściwy projekt koncepcyjny będą dostępne wyłącznie w 
języku francuskim i angielskim. 

 Dokumenty składane przez uczestników w ramach konkursu muszą być sporządzone w języku 
francuskim lub angielskim. 

 Przepisy lokalne obowiązujące w Brukseli są dostępne wyłącznie w języku francuskim i 
niderlandzkim. 

W związku z ww. sytuacją dotyczącą języków konkursu konieczna jest bardzo dobra znajomość 
języka francuskiego lub angielskiego przez kilku członków zespołu, którzy w przypadku wyboru 
danego kandydata będą odpowiedzialni za realizację projektu koncepcyjnego.  
 
 
 
 
Język komunikacji w przypadku zawarcia umowy w wyniku konkursu 
Jeżeli Parlament Europejski postanowi zawrzeć umowę z autorem zwycięskiego projektu, językami 
roboczymi w ramach wykonywania umowy będą francuski i angielski.  
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 WSTĘPNY HARMONOGRAM KONKURSU  

Wstępny harmonogram znajduje się w załączniku 3. 
 

 DOKUMENTACJA KONKURSOWA  

Dokumenty, które umożliwią kandydatom zgłoszenie się do pierwszego etapu konkursu, w 
szczególności standardowe formularze, są ogólnie dostępne bez opłaty na portalu 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 
Dokumenty te są udostępniane w formacie edytowalnym i w formacie nieedytowalnym. 
Dokumenty w formacie edytowalnym są przekazywane wyłącznie w celu ułatwienia kompletowania 
dokumentacji zgłoszenia kandydata. 
Kandydaci uzupełniają dokumenty w odpowiednich miejscach bez wprowadzania zmian w 
pozostałym tekście. 
W przypadku rozbieżności między dokumentami w formacie edytowalnym a dokumentami 
nieedytowalnymi, wiążąca jest wersja nieedytowalna. 
Kandydaci wybrani w pierwszym etapie procedury będą mogli złożyć projekt bezpośrednio 
Parlamentowi Europejskiemu po otrzymaniu od niego imiennie odpowiednich dokumentów. 
 

 KOSZTY 

Koszty poniesione w związku z udziałem w konkursie pokrywa kandydat i nie podlegają one zwrotowi. 
 

ROZDZIAŁ 2. KOMUNIKACJA W TRAKCIE 
PROCEDURY  

Pod rygorem wykluczenia z procedury kontakty między Parlamentem Europejskim a kandydatami lub 
między kandydatami a komisją konkursową są ściśle zabronione podczas całej procedury, z wyjątkiem 
przypadków określonych poniżej. 
 

 NA ETAPIE SELEKCJI  

A. Kontakty z inicjatywy kandydatów 
Kandydaci, którzy pragną uzyskać dodatkowe informacje na temat samej procedury lub dokumentów 
związanych z procedurą, przesyłają pytania na piśmie przed 11/12/2019 r. na następujący adres: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.eu.int 
 
Numer referencyjny procedury: KONKURS NR 06D40/2019/M052 
 
Parlament Europejski nie udziela odpowiedzi na pytania ustne, wnioski przekazane po wyznaczonym 
terminie oraz wnioski niewłaściwie oznaczone lub zaadresowane.  
 
Otrzymane pytania wraz z odpowiedziami zostaną przesłane najpóźniej 17/12/2019 r. za 
pośrednictwem strony internetowej https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm, 
dostępnej dla wszystkich kandydatów.   
 
B. Kontakty z inicjatywy Parlamentu Europejskiego 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://etendering.ted.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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W przypadku gdy właściwe służby Parlamentu stwierdzą błąd, niejasność, pominięcie lub jakąkolwiek 
inną istotną nieprawidłowość w tekście dokumentacji procedury Parlament Europejski może, z własnej 
inicjatywy, skontaktować się z kandydatami za pośrednictwem następującej strony internetowej: 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 
W związku z tym kandydaci są proszeni o regularne sprawdzanie tej strony podczas etapu selekcji. 
 

 NA ETAPIE KONKURSU NA PROJEKT KONCEPCYJNY  

A. Kontakty z inicjatywy uczestników 
Na wniosek uczestników Parlament Europejski może udzielić dodatkowych informacji służących 
wyłącznie wyjaśnieniu charakteru konkursu, zasad składania kandydatur oraz pozostałych 
dokumentów dotyczących etapu konkursu na projekt koncepcyjny. 
Wnioski należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na następujący adres: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 
Wnioski należy opatrzyć napisem „CONCOURS N° 06D40/2019/M052”. 
Ostateczny termin składania pytań zostanie podany do wiadomości uczestników wraz z zaproszeniem 
do udziału w konkursie. 
Parlament Europejski nie udziela odpowiedzi na wnioski złożone po wyznaczonym terminie ani na 
wnioski niewłaściwie oznaczone lub zaadresowane. 
Pytania i odpowiedzi zostaną zebrane w jednym dokumencie, który zostanie przesłany wszystkim 
uczestnikom pocztą elektroniczną najpóźniej w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w 
konkursie. 
 
B. Kontakty z inicjatywy Parlamentu Europejskiego 
W przypadku gdy właściwe służby Parlamentu stwierdzą błąd, niejasność, pominięcie lub jakąkolwiek 
inną istotną nieprawidłowość w tekście zaproszenia do udziału w konkursie, w regulaminie konkursu 
lub w jakimkolwiek innym dokumencie niezbędnym do złożenia projektu, Parlament Europejski może, 
z własnej inicjatywy, poinformować o tym kandydatów w zawiadomieniu wysłanym wszystkim osobom 
tego samego dnia na jednakowych warunkach. Informacje te zostaną przekazane wyłącznie pocztą 
elektroniczną. 

 
C. Kontakty w trakcie dobrowolnej wizji lokalnej 
Podczas dobrowolnej wizji lokalnej uczestnicy będą mogli zadawać wyłącznie pytania o charakterze 
ogólnym, które nie odnoszą się do aspektów proceduralnych lub technicznych konkursu. 
Jeżeli w wyniku dobrowolnej wizji lokalnej uczestnicy chcieliby zadać bardziej szczegółowe pytania, 
mogą to uczynić zgodnie z postanowieniami pkt A powyżej.  
 
 
 
 
D. Kontakty z komisją konkursową 
Wszelkie kontakty między uczestnikami konkursu a członkami komisji konkursowej, w tym w sprawie 
wyjaśnień dotyczących charakteru konkursu, postanowień niniejszego regulaminu, warunków 
zaproszenia do udziału w konkursie lub wszelkich innych dokumentów procedury są zabronione.  
 
E. Kontakty pomiędzy uczestnikami konkursu 
Wszelkie kontakty między uczestnikami konkursu, poza udziałem w dobrowolnych wizjach lokalnych, 
są zabronione w trakcie całej procedury. 
 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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ROZDZIAŁ 3. KOMISJA KONKURSOWA 

 SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ  

W skład komisji konkursowej wchodzi 11 członków:  

 dwóch wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego, 

 dwóch przedstawiciel Regionu Stołecznego Brukseli, 

 architekt z ramienia administracji Parlamentu Europejskiego, 

 czterech architektów spoza Parlamentu Europejskiego, 

 urbanista spoza Parlamentu Europejskiego, 

 ekspert ds. środowiska 

oraz zastępcy. 

 WSTĘPNA OCENA PROJEKTÓW  

Zanim projekty zostaną przedłożone komisji konkursowej wstępnie ocenia je sekretariat komisji 
konkursowej, który sporządza sprawozdanie dotyczące zgodności z regulaminem konkursu, 
podstawowymi danymi i programem, a także z każdym innym dokumentem przekazanym 
uczestnikom: 

 pod względem administracyjnym – w odniesieniu do złożenia dokumentów w terminie, złożenia 
kompletu wymaganych dokumentów i anonimowości; 

 pod względem wymogów technicznych dotyczących projektu opisanych w regulaminie konkursu 
i załącznikach do niego;  

sprawozdanie sekretariatu komisji konkursowej będzie zawierać listę błędów w rysunkach, opisie lub 
obliczeniach, które mogą mieć wpływ na dokumenty złożone przez uczestników konkursu. 
Sekretariat komisji konkursowej analizuje projekty koncepcyjne z zachowaniem poufności. 
Sprawozdanie z oceny wstępnej nie zawiera nazwisk uczestników konkursu, lecz wyłącznie kody 
identyfikacyjne każdego projektu koncepcyjnego określone w pkt. IV.2.3. 
Sprawozdanie z oceny wstępnej przedkłada się komisji konkursowej przed podjęciem przez nią 
powierzonych zadań. 
 

 PRZEBIEG PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ  

Komisja konkursowa zapoznaje się ze sprawozdaniem z oceny wstępnej, stwierdza, czy projekty 
koncepcyjne są zgodne z przepisami regulaminu konkursu i sporządza dla każdego projektu 
sprawozdanie z jego zgodności z wymogami. 
Komisja konkursowa ocenia projekty koncepcyjne na podstawie dokumentów przedłożonych przez 
uczestników konkursu, z wyjątkiem koperty zawierającej kod identyfikacyjny projektu. 
Komisja konkursowa wyklucza z procedury każdy projekt, którego autor nie przestrzegał 
podstawowych warunków regulaminu konkursu, programu lub innych elementów konkursu. Komisja 
wyklucza także projekty, które są oczywistym plagiatem lub te, które zostaną uznane za 
niewystarczająco dobrej jakości. W takim przypadku autorzy projektów nie otrzymują żadnego 
wynagrodzenia. 
W czasie prac komisji konkursowej kworum niezbędne do podjęcia decyzji wynosi siedmiu członków 
komisji, przy czym co najmniej jedna trzecia z nich powinna być architektami. 
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Komisja konkursowa dokona rozróżnienia między projektami, które przewidują remont budynku, a 
projektami, które przewidują rozbiórkę i odbudowę budynku zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 
IV.3.1. 
Komisja konkursowa dokona oceny projektów zgodnie z kryteriami określonymi w pkt IV.3.2.  
Następnie komisja konkursowa dokonuje klasyfikacji projektów i wskazuje zwycięski projekt.  
Komisja konkursowa podejmuje ostateczną decyzję o klasyfikacji projektów zidentyfikowanych 
wyłącznie za pomocą kodu identyfikacyjnego, o którym mowa w pkt IV.2.3. Po przyjęciu i podpisaniu 
ostatecznej decyzji przez członków komisji konkursowej decyzja zostanie oficjalnie zarejestrowana 
przez Parlament Europejski. 
Komisja konkursowa sporządza sprawozdanie: 

 zawierające listę uczestników oznaczonych za pomocą kodu identyfikacyjnego, 
sklasyfikowanych według łącznej liczby uzyskanych punktów i ze wskazaniem przyjętej 
procedury; 

 określające mocne i słabe strony zwycięzcy i najlepszego projektu sporządzonego w 
oparciu o drugi wariant. 

Następnie wszystkie koperty zawierające kody identyfikacyjne projektów koncepcyjnych zostaną 
otwarte, aby można było zidentyfikować autorów każdego projektu. 
Decyzje komisji konkursowej są wiążące dla instytucji zamawiającej. Nie przysługuje od nich odwołanie. 
Nie naruszając wcześniejszych postanowień, jeżeli uczestnik nie złożył oświadczenia, nie podpisał go 
lub zawiera ono zastrzeżenia, Parlament Europejski, po przeprowadzeniu analizy i ewentualnych 
konsultacji, zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego uczestnika. W przypadku gdy chodzi o 
laureata konkursu, Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do uznania za zwycięzcę uczestnika, 
który nie został wykluczony przez komisję konkursową i uzyskał najwyższą ocenę komisji konkursowej. 
 

CZĘŚĆ III. ETAP SELEKCJI 

ROZDZIAŁ 1. UWAGI OGÓLNE 

 CELE ETAPU SELEKCJI   

Celem etapu selekcji jest wybór kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia projektów 
koncepcyjnych na etapie właściwego konkursu. 
Na tym etapie Parlament Europejski upewni się, czy wyselekcjonowani kandydaci są, z jednej strony, 
uprawnieni do uczestnictwa w konkursie w świetle obowiązujących przepisów i samego przedmiotu 
konkursu, a z drugiej strony, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji stanowiących podstawę wykluczenia 
wymienionych w rozporządzeniu finansowym (zob. poniżej) i że posiadają wystarczającą zdolność 
gospodarczą i zawodową do udziału w konkursie. 
Jeżeli pozwala na to liczba zgłoszeń, do udziału w drugim etapie konkursu zostanie zaproszonych nie 
mniej niż 10 i nie więcej niż 25 kandydatów. 
 

 UWAGA 

Podstawą analizy zgłoszenia są złożone dokumenty.  
Kandydaci są proszeni o wypełnienie formularzy i udzielenie informacji w określonej formie.  
Niektóre dokumenty należy dołączyć do formularzy zgłoszenia.  
Inne dokumenty mogą być wymagane przez Parlament Europejski na następnych etapach procedury. 
Odrzucone mogą zostać zgłoszenia kandydatów, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów 
potwierdzających wraz z dokumentacją zgłoszeniową lub nie przedstawią dokumentów 
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potwierdzających wymaganych przez Parlament Europejski w trakcie procedury, lub jeżeli przekazane 
przez nich dokumenty potwierdzające nie są zgodne z ich oświadczeniami. 
Uwaga: do zgłoszenia należy bezwzględnie dołączyć niektóre dokumenty/ dokumenty 
potwierdzające. W przeciwnym razie zgłoszenie zostanie automatycznie odrzucone. 
Dokumenty, o których mowa, są określone powyżej. 
 

ROZDZIAŁ 2. KRYTERIA WYKLUCZENIA I 
SELEKCJI 

 KRYTERIA WYKLUCZENIA  

Niniejsza procedura konkursowa podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie 
do budżetu ogólnego Unii („rozporządzenie finansowe”). 
Każdy uczestnik, który znalazł się w jednej z sytuacji przewidzianych w art. 136 i 141 rozporządzenia 
finansowego, zostanie wykluczony z udziału w konkursie albo nie będzie mógł zostać wybrany na 
zwycięzcę. 
Pełny tekst art. 136 i 141 rozporządzenia finansowego jest dostępny w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej L 193 opublikowanym w dniu 30 lipca 2018 r. Poniżej przytacza się jedynie niektóre 
fragmenty. 
 
Art. 136 rozporządzenia finansowego 
1) Właściwy urzędnik zatwierdzający wyklucza osobę lub podmiot, o których mowa w art. 135 ust. 24 

z uczestnictwa w procedurach wyboru regulowanych niniejszym rozporządzeniem lub z selekcji w 
celu wykonania środków finansowych Unii, w przypadku gdy ta osoba lub podmiot znajduje się w 
co najmniej jednej z poniższych sytuacji:  

a) osoba lub podmiot znajdują się w stanie upadłości, prowadzone jest wobec nich postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne, ich aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarcia układu z 
wierzycielami, gdy ich działalność gospodarcza jest zawieszona lub gdy znajdują się one w 
jakiejkolwiek analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w prawie 
Unii lub prawie krajowym;  

b) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że 
osoba lub podmiot naruszyły swoje obowiązki dotyczące uiszczania podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne wynikające z mającego zastosowanie prawa;  

c) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że 
osoba lub podmiot dopuściły się poważnego wykroczenia zawodowego poprzez naruszenie 
mających zastosowanie przepisów ustawowych lub wykonawczych lub norm etycznych grupy 
zawodowej, do której ta osoba lub ten podmiot należą, lub poprzez jakiekolwiek bezprawne 
zachowanie, które ma wpływ na ich zawodową wiarygodność, w przypadku gdy tego rodzaju 
zachowanie wskazuje na bezprawny zamiar lub rażące niedbalstwo, w tym również w 
szczególności poprzez którekolwiek z poniższych zachowań:  

i) przedstawienie informacji wymaganych do sprawdzenia braku podstaw wykluczenia lub 
do sprawdzenia spełnienia kryteriów kwalifikowalności lub kryteriów kwalifikacji lub w 
ramach wykonania zobowiązania prawnego, które to informacje w wyniku nieuczciwości 
lub zaniedbania wprowadzały w błąd;  

ii) zawarcie porozumienia z innymi osobami lub podmiotami w celu zakłócenia konkurencji;  

                                                           
4 rozporządzenia finansowego. 
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iii) naruszenie praw własności intelektualnej; 

iv) próby wpłynięcia na proces podejmowania decyzji przez właściwego urzędnika 
zatwierdzającego w trakcie procedury wyboru;  

v) próby pozyskania poufnych informacji, które mogą dać danej osobie lub danemu 
podmiotowi nienależną przewagę w procedurze wyboru;  

d) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku – że osoba lub podmiot dopuściły się 
któregokolwiek z następujących czynów:  

i) nadużycia finansowego w rozumieniu art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2017/13715 oraz art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich ustanowionej aktem Rady z dnia 26 lipca 1995 r.6;  

ii) korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 dyrektywy (UE) 2017/1371 oraz 
korupcji czynnej w rozumieniu art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji, w którą 
zaangażowani są urzędnicy Wspólnot Europejskich lub urzędnicy państw członkowskich 
Unii Europejskiej, ustanowionej aktem Rady z dnia 26 maja 1997 r.7, lub zachowań, o 
których mowa w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW8, lub korupcji 
zdefiniowanej w innych mających zastosowanie przepisach;  

iii) zachowań związanych z organizacją przestępczą, o których mowa w art. 2 decyzji ramowej 
Rady 2008/841/WSiSW9; 

iv) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 1 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/84910;  

v) przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, 
zgodnie z definicją zawartą, odpowiednio, w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 
2002/475/WSiSW11, lub podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, 
współsprawstwa lub usiłowania popełnienia takich przestępstw, o których to czynach 
mowa w art. 4 tej decyzji;  

vi) pracy dzieci lub innych przestępstw związanych z handlem ludźmi, o których mowa w art. 2 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE12;  

e) osoba lub podmiot dopuściły się znaczących uchybień, jeżeli chodzi o przestrzeganie 
podstawowych obowiązków związanych z wykonaniem zobowiązania prawnego 
finansowanego z budżetu, co:  

i) doprowadziło do przedterminowego zakończenia obowiązywania zobowiązania 
prawnego;  

                                                           
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego 
nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).  

6 Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48. 

7 Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1 

8 Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 
31.7.2003, s. 54). 

9 Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 
11.11.2008, s. 42). 

10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu 
finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 
z 5.6.2015, s. 73). 

11 Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). 

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania 
tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1. 
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ii) doprowadziło do zastosowania ryczałtowego odszkodowania lub innych kar umownych; 
lub  

iii) zostało odkryte przez urzędnika zatwierdzającego, OLAF lub Trybunał Obrachunkowy w 
następstwie kontroli, audytów lub dochodzeń;  

f) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że 
osoba lub podmiot dopuściły się nieprawidłowości w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia 
Rady (WE, Euratom) nr 2988/9513;  

g) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że 
osoba lub podmiot utworzyły podmiot w innej jurysdykcji z zamiarem obejścia obowiązków 
podatkowych, socjalnych lub jakichkolwiek innych obowiązków prawnych w jurysdykcji ich 
siedziby statutowej, zarządu lub głównego przedsiębiorstwa;  

h) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że 
utworzono podmiot z zamiarem, o którym mowa w lit. g). 

 
2) Art. 141 rozporządzenia finansowego 

Właściwy urzędnik zatwierdzający odrzuca z procedury wyboru uczestnika, który:  
a) znajduje się w sytuacji wykluczenia ustalonej zgodnie z art. 136;  
b) nie przedstawił informacji wymaganych jako warunek udziału w postępowaniu lub przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd;  
c) był wcześniej zaangażowany w przygotowanie dokumentów wykorzystywanych w procedurze 

wyboru, w przypadku gdy pociąga to za sobą naruszenie zasady równego traktowania, w tym 
również zakłócenie konkurencji, któremu nie można zaradzić w inny sposób.  

Właściwy urzędnik zatwierdzający przekazuje pozostałym uczestnikom procedury wyboru 
odpowiednie informacje, których wymiany dokonano w kontekście lub w wyniku zaangażowania 
uczestnika w przygotowanie procedury wyboru, o czym mowa w akapicie pierwszym lit. c).  
Przed każdym takim odrzuceniem uczestnikowi zapewnia się możliwość udowodnienia, że jego 
zaangażowanie w przygotowanie procedury wyboru nie narusza zasady równego traktowania. 
3) Art. 133 ust. 1 rozporządzenia finansowego ma zastosowanie, chyba że odrzucenie jest 

uzasadnione zgodnie z ust. 1 akapit pierwszy lit. a) niniejszego artykułu decyzją dotyczącą 
wykluczenia podjętą w odniesieniu do uczestnika, po rozpatrzeniu przedłożonych przez niego 
uwag. 

 

 KRYTERIA SELEKCJI  

Wszystkie zgłoszenia kandydatów, którzy nie znajdują się w jednej z sytuacji wykluczenia, o których 
mowa w pkt III.2.1 niniejszego dokumentu, zostaną poddane ocenie w świetle kryteriów selekcji 
określonych poniżej. 
Jeżeli Parlament Europejski otrzyma mniej niż 25 zgłoszeń, przyjęte zostaną jedynie następujące 
kryteria selekcji: 

 kryteria dotyczące zdolności regulacyjnej; 

 kryteria dotyczące zdolności gospodarczej i finansowej; 

 kryteria dotyczące zdolności technicznych i zawodowych. 
Jeżeli Parlament Europejski otrzyma ponad 25 zgłoszeń, w przypadku kandydatów, którzy uzyskają 
jednakową liczbę punktów w wyniku oceny zgłoszeń na podstawie kryteriów selekcji odnoszących się 
do ważonej zdolności technicznej i zawodowej, odbędzie się losowanie jednego z dwóch kandydatów. 

                                                           
13 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1). 
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Do złożenia jednego lub dwóch projektów koncepcyjnych zostaną zaproszeni wyłącznie kandydaci 
wyłonieni na etapie selekcji. 
 
Kryteria dotyczące zdolności regulacyjnej  
Kandydaci muszą spełniać następujące warunki: 
figurować w rejestrze zawodowym lub handlowym. 
W przypadku grupy podmiotów gospodarczych wymagane jest potwierdzenie wpisu do rejestru 
każdego z członków grupy. 
 
Kryteria dotyczące zdolności gospodarczej i finansowej 
Kandydaci muszą przedstawić dokument potwierdzający minimalne obroty w wysokości 
1 000 000 EUR za każdy rok obrachunkowy 2016, 2017 i 2018 osiągnięte w dziedzinie architektury. 
W przypadku grupy podmiotów gospodarczych wysokość obrotów kandydata otrzymuje się w wyniku 
zsumowania obrotów każdego członka grupy osiągniętych w dziedzinie architektury w ciągu ww. lat 
obrachunkowych. 
 
Kryteria dotyczące zdolności technicznych i zawodowych 
1. Kryteria selekcji nieważonej 

 Kandydaci muszą wykazać, że posiadają w planie zatrudnienia co najmniej następujących członków 
personelu: 

o 4 architektów z co najmniej 10-letnim doświadczeniem zawodowym na dzień, w którym 
upływa termin zgłoszenia, zdobytym w budownictwie nowym, remontowym lub w planowaniu 
przestrzennym; 

o 2 architektów z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym na dzień, w którym upływa 
termin zgłoszenia, zdobytym w budownictwie nowym, remontowym lub w planowaniu 
przestrzennym. 

W przypadku grupy przy ocenie tej zdolności uwzględnia się schemat organizacyjny wszystkich 
członków grupy. 

 Kandydat musi przedstawić co najmniej 3 projekty referencyjne, których jest autorem lub 
współautorem, z których co najmniej jeden dotyczy projektu budynku wielofunkcyjnego 
położonego na obszarze miejskim i o łącznej powierzchni całkowitej (dla 3 projektów) wynoszącej 
co najmniej 120 000 m², zrealizowanego w ciągu ostatnich 10 lat od terminu składania zgłoszeń.  

Zamiast projektów niezrealizowanych można przedłożyć projekty zrealizowane. 
 
 
2. Kryteria selekcji ważonej 
A. Kryteria dotyczące zespołu 
Kandydaci muszą wykazać, że dysponują zespołem, który w przypadku wyboru kandydata będzie 
odpowiedzialny za wykonanie projektu koncepcyjnego zgodnie z wymogami dotyczącymi charakteru i 
zakresu projektu stanowiącego przedmiot konkursu, oraz uzasadnić taki skład zespołu pod względem 
jego różnorodności, wielokulturowości i wielojęzyczności. Załącznik 5 do regulaminu konkursu podaje 
się w celach informacyjnych, aby kandydaci mogli zapoznać się z niektórymi aspektami technicznymi, 
które mogą im pomóc w tworzeniu zespołu. 
Ocena składu zespołu odbywa się na podstawie następujących kryteriów: 

 E.1 Maksymalnie 50 punktów: wielkość, pełen zakres zawodów, równowaga i komplementarność 
zespołu pod względem potrzeb projektu; 

 E.2 Maksymalnie 10 punktów: wcześniejsza współpraca między członkami zespołu i udział 
członków zespołu w projektach wymienionych w referencjach;  

 E.3 Maksymalnie 30 punktów: wizja środowiskowa zespołu; 
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 E.4 Maksymalnie 10 punktów: różnorodność, wielokulturowość i wielojęzyczność zespołu. 

 
B. Kryteria dotyczące zdolności kandydata do wykonania projektu 
W celu oceny kandydata pod względem zdolności do realizacji projektu kandydaci przedkładają 3 
projekty, które wykonali i które uważają za istotne na podstawie jednego lub kilku kryteriów 
określonych poniżej. 
Każdy projekt jest oceniany indywidualnie i odpowiada jednej trzeciej oceny.  
Zdolność kandydata do realizacji projektu ocenia się z uwzględnieniem przedłożonych projektów na 
podstawie następujących kryteriów: 

 P.1 Maksymalnie 25 punktów: adekwatność projektu pod względem jego porównywalnego 
charakteru z projektem stanowiącym przedmiot niniejszego konkursu (z szczególności pod 
względem lokalizacji, rodzaju, wielkości lub funkcji) i/lub; 

 P.2 Maksymalnie 25 punktów: adekwatność projektu pod względem jego symboliki wyjaśnionej 
przez kandydata i/lub; 

 P.3 Maksymalnie 25 punktów: adekwatność projektu pod względem złożoności jego programu lub 
jego wyjątkowości pod względem dostosowania do potrzeb użytkowników, i/lub; 

 P.4 Maksymalnie 25 punktów: adekwatność projektu pod względem jego wyjątkowości w zakresie 
środowiska. 

Uwaga: kryteria nie mają charakteru wyłącznie kumulatywnego, co pozwala wyróżnić projekty, które 
nie spełniają wszystkich kryteriów, ale posiadają cechy bardzo istotne na tle kryteriów, które zostały 
spełnione. 
 

 WYMAGANE DOKUMENTY I DOKUMENTY 
POTWIERDZAJĄCE  

1. Dokumenty i dokumenty potwierdzające dotyczące kryteriów wykluczenia 
Kandydaci składają oświadczenie, w którym zapewniają, że nie dotyczy ich żadna z sytuacji 
wymienionych w art. 136 i 141 rozporządzenia finansowego.  
Oświadczenie to należy sporządzić według standardowego formularza zawartego w dokumentacji 
procedury konkursowej (zob. pkt II.1.12). Przedstawiciel prawny kandydata wypełnia wszystkie pozycje 
formularza, wpisuje datę i podpisuje go. 
Oświadczenie zawiera również zobowiązanie kandydata do utrzymania zgłoszenia przez cały czas 
trwania procedury oraz do przyjęcia wszystkich warunków konkursu, w szczególności warunków 
niniejszego regulaminu. 
W przypadku zgłoszenia grupy podmiotów gospodarczych każdy członek grupy składa odrębne 
oświadczenie. 

Oświadczenie należy bezwzględnie dołączyć do dokumentacji zgłoszenia. W przeciwnym razie 
kandydatura zostanie automatycznie odrzucona. 

Uwaga: po zakończeniu etapu selekcji kandydaci będą zobowiązani do przekazania Parlamentowi 
Europejskiemu, w krótkim terminie, następujących dokumentów potwierdzających: 

 aktualny wyciąg z rejestru karnego lub, w przypadku jego braku, równoważny dokument wydany 
niedawno przez organ sądowy lub administracyjny w kraju siedziby kandydata, z którego wynika, 
że kandydat, który pomyślnie przeszedł etap selekcji, nie znajduje się w żadnej z sytuacji opisanych 
w art. 136 ust. 1 lit. c)–h) włącznie rozporządzenia finansowego; 

 aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy organ danego państwa jako dowód, że kandydata 
nie dotyczy żadna z sytuacji opisanych w art. 136 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego. 

Jeżeli w danym kraju nie wydaje się wymienionych powyżej dokumentów lub zaświadczeń, a także w 
stosunku do innych przypadków wykluczenia, o których mowa w art. 136 rozporządzenia finansowego, 
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można je zastąpić oświadczeniem pod przysięgą lub, w przypadku jej braku, uroczystym 
oświadczeniem złożonym przez kandydata przed organem sądowym lub administracyjnym, 
notariuszem lub upoważnionym do tego organem branżowym w kraju siedziby. 
Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli etap selekcji, są zwolnieni z obowiązku przedstawienia ww. 
dokumentów poświadczających, jeżeli Parlament Europejski może do nich uzyskać bezpłatny dostęp w 
krajowej bazie danych lub jeżeli otrzymał on te dokumenty wcześniej w trakcie innego przetargu, pod 
warunkiem że od dnia wystawienia tych dokumentów nie upłynął więcej niż rok oraz że dokumenty 
te są nadal ważne.  
W takim przypadku kandydat wskazuje bazę danych, w której Parlament Europejski może uzyskać 
wymagane informacje, lub składa oświadczenie, że złożył już wymagane dokumenty poświadczające w 
trakcie poprzedniego przetargu (ze wskazaniem jego numeru), oraz potwierdza, że jego sytuacja nie 
uległa od tamtej pory żadnej zmianie. 
Decyzja o selekcji kandydata będzie ostateczna, a kandydat zostanie zaproszony do udziału w drugim 
etapie konkursu dopiero po otrzymaniu przez Parlament Europejski wyżej wymienionych 
dokumentów potwierdzających oświadczenia kandydata. 
WAŻNA INFORMACJA: Mimo że nie ma takiego obowiązku, kandydaci mogą przedłożyć dokumenty 
potwierdzające, o których mowa powyżej, wraz z dokumentacją zgłoszenia. W takim przypadku 
ponowne ich przedłożenie nie będzie już wymagane. 
 
2. Dokumenty i dokumenty potwierdzające odnoszące się do kryteriów dotyczących zdolności 
technicznych i zawodowych 
A. Kryterium dotyczące zdolności regulacyjnej 

 Kandydaci składają przy zgłoszeniu zeskanowaną kopię potwierdzenia wpisu do rejestru 
zawodowego lub rejestru handlowego w miejscu siedziby. 

Dokumenty te należy bezwzględnie dołączyć do dokumentacji zgłoszenia. W przeciwnym 
razie kandydatura zostanie automatycznie odrzucona. 

B. Kryterium dotyczące zdolności gospodarczej i finansowej 

 Kandydaci składają przy zgłoszeniu zeskanowaną kopię bilansów za lata 2016, 2017 i 2018. 

Dokumenty te należy bezwzględnie dołączyć do dokumentacji zgłoszenia. W przeciwnym 
razie kandydatura zostanie automatycznie odrzucona. 

 
C. Kryterium dotyczące personelu 

 Kandydaci składają przy zgłoszeniu: 

o życiorysy 4 architektów posiadających co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego 
na dzień, w którym upływa termin zgłoszenia, sporządzone według wzoru 
EUROPASS14; 

o życiorysy 2 architektów posiadających mniej niż 5 lat doświadczenia zawodowego na 
dzień, w którym upływa termin zgłoszenia, sporządzone według wzoru EUROPASS. 

Życiorysy te należy bezwzględnie dołączyć do dokumentacji zgłoszenia. W przeciwnym razie 
kandydatura zostanie automatycznie odrzucona. 

D. Kryterium dotyczące referencji 

 Kandydaci składają wraz z dokumentacją zgłoszenia prezentację projektów referencyjnych 
sporządzoną według standardowego formularza zawartego w dokumentacji procedury 
konkursowej (zob. pkt II.1.12). 

Prezentację projektów referencyjnych należy bezwzględnie dołączyć do dokumentacji 
zgłoszenia. W przeciwnym razie kandydatura zostanie automatycznie odrzucona. 

                                                           
14 https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 
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3. Dokumenty i dokumenty potwierdzające dotyczące kryteriów ważonej selekcji 
A. Kryteria dotyczące zespołu 

 Kandydaci składają wraz z dokumentacją zgłoszenia notatkę wyjaśniającą wybór osób, które 
będą pracowały przy realizacji projektu koncepcyjnego w przypadku ich selekcji, oraz 
uzasadnienie takiego wyboru. 

Notatkę tę należy sporządzić według standardowego formularza zawartego w dokumentacji 
procedury konkursowej (zob. pkt II.1.12).  
Uzasadnienie należy sporządzić w formularzu składającym się z maksymalnie 3 arkuszy formatu 
A4 zadrukowanych jednostronnie. 

Notatkę tę należy bezwzględnie dołączyć do dokumentacji zgłoszenia. W przeciwnym razie 
kandydatura zostanie automatycznie odrzucona. 

 

 Kandydaci przedkładają wraz z dokumentacją zgłoszenia listę członków zespołu, którzy w 
przypadku selekcji kandydata, będą odpowiedzialni za realizację projektu koncepcyjnego. Listę 
tę należy sporządzić w tabeli Excel, której wzór stanowi załącznik do dokumentacji procedury 
konkursowej (zob. pkt II.1.12).  

Tabelę tę należy bezwzględnie dołączyć do dokumentacji zgłoszenia. W przeciwnym razie 
kandydatura zostanie automatycznie odrzucona. 

 
Tabela powinna zawierać istotne informacje, w tym informacje na temat kwalifikacji i udziału 
w projektach referencyjnych przedłożonych zgodnie z postanowieniami lit. B niniejszego 
punktu.  
W tabeli należy również wpisać odniesienie do życiorysów członków.  
Tabelę należy sporządzić zgodnie z określonym wzorem (zob. pkt II.1.12). 
Tabela ta, jako lista członków zespołu, będzie stanowić podstawę określenia członków zespołu, 
którzy – w przypadku selekcji kandydata – będą odpowiedzialni za wykonanie projektu 
koncepcyjnego. 
Lista ta zawiera szereg różnych profili do wyboru przez kandydatów.  
Wybór rodzaju i liczby profili należy do kandydata.  
Obowiązkowo należy jedynie wypełnić profil koordynatora.  
Lista zawiera następujące profile do wyboru: 
 

Opis Minimalny wymóg 

Koordynacja 

Koordynator Jedna osoba – architekt 

Zastępca koordynatora Dyplom ukończenia 5-letnich studiów 
wyższych 

Architektura 

Architekt Dyplom ukończenia 5-letnich studiów 
wyższych 

Projektant BIM – architektura Dyplom ukończenia 3-letnich studiów 
wyższych 

Struktura 

Inżynier budownictwa Dyplom ukończenia 5-letnich studiów 
wyższych 
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Projektant BIM15 – konstrukcja Dyplom ukończenia 3-letnich studiów 
wyższych 

Projektant DAO16 – konstrukcja Dyplom ukończenia 3-letnich studiów 
wyższych 

Inne dziedziny budownictwa 

Inżynier budownictwa Dyplom ukończenia 5-letnich studiów 
wyższych 

Inżynier technologii przemysłowej lub technik Dyplom ukończenia 3-letnich studiów 
wyższych 

Inne dziedziny poza sektorem budownictwa Dyplom ukończenia 3-letnich studiów 
wyższych 

 
B. Kryteria dotyczące zdolności kandydata do wykonania projektu 
Kandydaci przedkładają 3 projekty, które opracowali i które uważają za istotne na podstawie jednego 
lub kilku kryteriów określonych w pkt III.2.2 B. 
Każdy projekt przedkłada się wraz z notatką uzasadniającą umożliwiającą zrozumienie projektu i 
wyjaśniającą jego znaczenie na podstawie 4 kryteriów.  
Każdy projekt przedkłada się na formularzu składającym się z nie więcej niż 6 arkuszy formatu A4 
zadrukowanych jednostronnie, zawierających tekst podlegający ocenie oraz ilustracje. 
Chociaż niektóre projekty przedłożono już w ramach oceny kryteriów selekcji nieważonej (zob. 
powyżej), należy jednak przedłożyć je ponownie wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa 
powyżej. 

Dokumenty te należy dołączyć do dokumentacji zgłoszenia, gdyż w przeciwnym razie zgłoszenie 
zostanie automatycznie odrzucone. 

 
  

                                                           
15 BIM : Building Information Management 

16 CAD : Computer assisted design 
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ROZDZIAŁ 3. SKŁAD I PREZENTACJA 
DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIA 

 SKŁAD DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIA  

Dokumentację zgłoszenia należy sporządzać wyłącznie na piśmie w jednym z języków urzędowych Unii 
Europejskiej. 
Dokumentacja zgłoszenia składa się obowiązkowo z następujących dokumentów: 

 pisma przewodniego umożliwiającego identyfikację kandydata, podpisanego przez jego 
przedstawiciela prawnego; 

 kopii statutu kandydata umożliwiającego w szczególności określenie jego siedziby. W 
przypadku grupy podmiotów gospodarczych – statutów każdego z członków grupy; 

 w przypadku grupy podmiotów gospodarczych – dokumentu sporządzonego w dowolnym 
formacie przedstawiającego przewidywaną formę grupy, jasno określającego rolę każdego 
członka grupy i tożsamość jej przedstawiciela prawnego; 

 dokumentu sporządzonego w dowolnym formacie zawierającego co najmniej następujące 
informacje: 

o tożsamość kandydata; 
o adres pocztowy, na który kandydat będzie otrzymywał wszelką korespondencję od 

Parlamentu Europejskiego przesyłaną w ramach niniejszej procedury, 
o adres poczty elektronicznej, na który kandydat będzie otrzymywał wszelką pocztę 

elektroniczną od Parlamentu Europejskiego przesyłaną w ramach niniejszej procedury, 
o dane osoby kontaktowej, której kandydat zleca podejmowanie działań następczych w 

związku z procedurą; 

 dokumenty potwierdzające wymagane na podstawie kryteriów wykluczenia; 

 dokumenty potwierdzające wymagane na podstawie kryteriów selekcji ważonej i nieważonej. 

 

 PREZENTACJA DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIA 

Dokumentację zgłoszenia należy przedłożyć w formie pisma przewodniego w wersji papierowej, do 
którego należy załączyć jedną lub kilka płyt CD-ROM zawierających wymagane dokumenty i/lub 
dokumenty potwierdzające w formie cyfrowej. 
Wśród dokumentów dotyczących procedury, które należy pobrać (zob. pkt II.1.12), znajduje się plik 
„.zip” zatytułowany „Zgłoszenie – Dokumentacja elektroniczna”. 
Plik ten należy pobrać; zawiera on foldery i podfoldery, w których należy zapisać wymagane dokumenty 
i/lub dokumenty potwierdzające, ściśle stosując się do poniższych zaleceń. 
Podczas zapisywania dokumentów i/lub dokumentów potwierdzających należy stosować wyłącznie 
standardowe formaty plików, aby zapewnić ich odczyt przy użyciu najpowszechniej stosowanego 
oprogramowania. 
Należy również stosować jedynie nośniki wysokiej jakości, a przed wysłaniem lub złożeniem zgłoszenia 
należy sprawdzić, czy nośniki te są w pełni czytelne, a wszystkie zapisane na nich dokumenty dostępne. 

Dokumenty, które nie są dostępne lub nie są czytelne, zostaną uznane za nieprzesłane, co może – w 
zależności od rodzaju dokumentu – wiązać się z automatycznym odrzuceniem zgłoszenia. 

Należy użyć płyt CD-ROM jednokrotnego zapisu (sesja zamknięta). 
Plik „.zip” zatytułowany „Zgłoszenie – Dokumentacja elektroniczna” zawiera następujące foldery i 
podfoldery: 
I - CAND 
 1 Stat 
 2 Gr_op_eco 
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II - JUSTIF_EXC 
III - JUSTIF_SEL 
 1 Capa_Reg 
 2 Capa_Fin 
 3 Pers 
 4 Refer 

5 Crit_Tech_Pro   
A- Crit_Eq 

  B- Crit_Proj 
 
Wymagane dokumenty i/lub dokumenty potwierdzające należy zapisać w poszczególnych folderach i 
podfolderach w następujący sposób: 

 W folderze I - CAND kandydaci zapisują: 
o zeskanowaną kopię podpisanego listu przewodniego, 
o zeskanowaną kopię dokumentu sporządzonego w dowolnym formacie zawierającego 

co najmniej następujące informacje: 
 tożsamość kandydata, 
 adres pocztowy, na który kandydat będzie otrzymywał wszelką 

korespondencję od Parlamentu Europejskiego przesyłaną w ramach niniejszej 
procedury, 

 adres poczty elektronicznej, na który kandydat będzie otrzymywał wszelką 
pocztę elektroniczną od Parlamentu Europejskiego przesyłaną w ramach 
niniejszej procedury, 

 dane osoby kontaktowej, której kandydat zleca podejmowanie działań 
następczych w związku z procedurą. 

 W podfolderze I - CAND\1 Stat kandydaci zapisują zeskanowaną kopię swojego statutu, przy 
czym w przypadku zgłoszenia składanego przez grupę podmiotów gospodarczych każdy 
członek grupy przedkłada swój statut. 

 W podfolderze I - CAND\2 Gr_op_eco kandydaci zapisują – w przypadku zgłoszenia składanego 
przez grupę podmiotów gospodarczych – zeskanowaną kopię dokumentu sporządzonego w 
dowolnym formacie przedstawiającego przewidywaną formę grupy, jasno określającego rolę 
każdego członka grupy, wyznaczającego przedstawiciela grupy oraz określającego tożsamość 
jego przedstawiciela prawnego; 

 W folderze II - JUSTIF_EXC kandydaci zapisują zeskanowaną kopię dokładnie wypełnionego 
oświadczenia opatrzonego datą i podpisanego przez przedstawiciela prawnego kandydata.  

W przypadku zgłoszenia grupy podmiotów gospodarczych każdy członek grupy składa 
odrębne oświadczenie. 
 
Kandydaci mogą również zapisać w tym folderze zeskanowaną kopię każdego dokumentu 
potwierdzającego dotyczącego kryteriów wykluczenia, o których mowa w pkt III.2.3. 

 W podfolderze III - JUSTIF_SEL \1 Capa_Reg kandydaci zapisują zeskanowaną kopię 
zaświadczenia potwierdzającego wpis ich siedziby w rejestrze zawodowym lub rejestrze 
handlowym. 

W przypadku zgłoszenia grupy podmiotów gospodarczych każdy członek grupy przedkłada 
odrębny dokument potwierdzający. 

 W podfolderze III - JUSTIF-SEL\2 Capa_Fin kandydaci zapisują zeskanowaną kopię bilansów za 
lata 2016, 2017 i 2018. 

Przypomina się, że w przypadku zgłoszenia grupy podmiotów gospodarczych każdy członek 
grupy przedkłada odrębne bilansy. 
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 W podfolderze III - JUSTIF-SEL\3 Pers kandydaci zapisują zeskanowaną kopię życiorysów 
wymaganych na mocy postanowień pkt III.2.3 ust. 2 lit. C. 

 W podfolderze III - JUSTIF-SEL\4 Refer kandydaci zapisują zeskanowaną kopię listy referencji 
wymaganych na mocy postanowień pkt III.2.3 ust. 2 lit. D. 

 W podfolderze III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\A- Crit_Eq kandydaci zapisują zeskanowaną 
kopię dokumentów potwierdzających wymaganych na mocy postanowień pkt  III.2.3 akapit  3 
lit. A niniejszego regulaminu. 

 W podfolderze III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\B- Crit_Proj kandydaci zapisują dokumenty 
potwierdzające wymagane na mocy postanowień pkt  III.2.3 ust. 3 lit. B niniejszego 
regulaminu. 
 

Po zapisaniu dokumentów i/lub dokumentów potwierdzających w odpowiednich folderach i 
podfolderach kandydat grupuje foldery i podfoldery w pliku w formacie „.zip”, któremu nadaje nazwę 
„Zgłoszenie – Dokumentacja elektroniczna” i zapisuje go na jednej lub kilku płytach CD-ROM. 
Każde zgłoszenie musi zawierać co najmniej jedną płytę CD-ROM z napisem „Zgłoszenie – 
Dokumentacja elektroniczna – Oryginał” oraz jedną płytę CD-ROM z napisem „Zgłoszenie – 
Dokumentacja elektroniczna – Kopia” umieszczonym bezpośrednio na wierzchu płyty CD-ROM. 
Jeżeli skompletowanie dokumentacji zgłoszenia wymaga użycia więcej niż jednej płyty CD-ROM, 
wszystkie płyty CD-ROM należy ponumerować od 1 do x i oznaczyć napisem „Zgłoszenie – 
Dokumentacja elektroniczna –Oryginał – Płyta x” lub napisem „Zgłoszenie – dokumentacja 
elektroniczna – Kopia – Płyta x” umieszczonym bezpośrednio na wierzchu płyty CD-Rom. 
 

ROZDZIAŁ 4. TERMINY I SPOSOBY 
SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ  

 TERMINY 

Termin przesyłania lub składania (zob. pkt III.4.2) zgłoszeń upływa 07/01/2020 r. 

Zgłoszenia przesłane lub złożone po tym terminie zostaną automatycznie odrzucone. 

 

 SPOSOBY SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ  

Aby zachować poufność i nienaruszalności dokumentacji zgłoszenia, należy ją przesłać w podwójnej 
kopercie.  
Obie koperty muszą być zaklejone.  
Kandydaci proszeni są o użycie etykiet – po jednej na każdy dokument procedury (zob. pkt II.1.12); 
etykiety należy wydrukować i nakleić na kopertach, aby ułatwić przekazanie zgłoszenia właściwym 
służbom Parlamentu Europejskiego. 
W zależności od wielkości przesyłki słowo „koperta” należy rozumieć również jako paczkę, karton, 
pudełko lub inne opakowanie. Wymiary opakowania muszą jak najlepiej odpowiadać rozmiarom jego 
zawartości. 
W każdym przypadku i bez względu na rodzaj użytego opakowania kandydaci proszeni są o zwrócenie 
uwagi na jakość kopert lub opakowań, w których składają zgłoszenia, aby uniknąć ich uszkodzenia, co 
uniemożliwiłoby zagwarantowanie zachowania poufności treści i nienaruszalności dokumentacji. 
W przypadku użycia kopert samoprzylepnych należy zakleić je taśmą klejącą, na której nadawca składa 
swój podpis. Za podpis nadawcy uważa się podpis odręczny lub pieczątkę przedsiębiorstwa, które 
reprezentuje. 
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Wszystkie zgłoszenia, w przypadku których naruszono poufność treści przed ich otwarciem, zostaną 
automatycznie odrzucone. 
Na zewnętrznej kopercie należy również umieścić nazwisko lub nazwę kandydata oraz dokładny adres, 
na który zostanie wysłane zawiadomienie o decyzji podjętej w sprawie zgłoszenia. 
 
Kandydaci mogą składać zgłoszenia: 

 za pośrednictwem poczty (przesyłka polecona lub równoważna) lub kuriera – zgłoszenie należy 
wysłać najpóźniej przed upływem terminu określonego powyżej, przy czym decyduje data 
stempla pocztowego lub dowodu nadania, na adres wskazany na dostarczonych etykietach, 

 lub mogą złożyć je w Dziale Korespondencji Urzędowej bezpośrednio lub przez przedstawiciela 
najpóźniej przed upływem terminu (data i godzina) określonego powyżej. Złożenie zgłoszenia 
następuje w chwili wydania przez Dział Korespondencji Urzędowej Parlamentu Europejskiego 
potwierdzenia w dwóch egzemplarzach, opatrzonego datą i podpisem. Decydują data i godzina 
podane na potwierdzeniu. Dział Korespondencji Urzędowej przyjmujący zgłoszenia jest 
otwarty w następujących godzinach: 

poniedziałek – czwartek w godz. 9.00 – 12.00 i 14.00 – 17.00 
piątek w godz. 9.00 – 12.00. 

W soboty i niedziele oraz w dni wolne od pracy w Parlamencie Europejskim nieczynne. 
Parlament Europejski nie jest w stanie zagwarantować odbioru zgłoszeń przekazanych wszelkimi 
innymi sposobami poza wskazanymi powyżej godzinami otwarcia Działu Korespondencji Urzędowej. 
Parlament Europejski nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie kandydatom informacji o 
ewentualnej zmianie godzin urzędowania Działu Korespondencji Urzędowej, która nastąpi po 
publikacji zaproszenia do udziału w konkursie. Zainteresowani kandydaci muszą sprawdzić przed 
osobistym złożeniem oferty, czy podane godziny urzędowania nadal obowiązują. 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ 5. OCENA ZGŁOSZEŃ  

 OCENA ZGŁOSZEŃ  

1. Ocena pod względem technicznych i zawodowych kryteriów selekcji dotyczących zespołu  
Każdy kandydat otrzymuje łączną ocenę NtotE wynoszącą maksymalnie 100 punktów, obliczoną według 
następującego wzoru: 
NtotE = NE1 +  NE2 +  NE3 +  NE4 
Kandydat, który otrzymał najwyższą ocenę NtotE, uzyskuje zatem ocenę NE = 40% 
Pozostali kandydaci otrzymują ocenę obliczoną według następującego wzoru: 
NE = 40% * (NtotEcand/ NtotEmax), 
gdzie: 

 NtotEcand jest oceną NtotE otrzymaną przez kandydata, 

 NtotEmax jest najlepszą oceną NtotE otrzymaną wśród wszystkich kandydatów. 

 
Oceny NE1, NE2, NE3, NE4 przyznaje się z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w pkt III.2.2 lit. A 
akapit pt. „Kryteria selekcji ważonej”. 
 
2. Ocena pod względem technicznych i zawodowych kryteriów selekcji dotyczących zdolności 

kandydata do wykonania projektu 
Każdy przedłożony projekt jest oceniany indywidualnie i odpowiada jednej trzeciej oceny.  
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Każdy kandydat otrzymuje łączną ocenę NtotC wynoszącą maksymalnie 300 punktów, obliczoną według 
następującego wzoru: 
NtotC = NtotC-projet1 + NtotC-projet2 + NtotC-projet3 

gdzie 
NtotC-projet odpowiada punktom otrzymanym za rozpatrywany projekt w wyniku kombinacji czterech 
poniższych kryteriów według następującego wzoru: 
NtotC-projet = (suma (P1, P2, P3, P4)/4 + maksimum (P1, P2, P3, P4)) x 2. 
 
Kandydat, który otrzymał najwyższą ocenę NtotC, uzyskuje zatem następującą ocenę: 
NC = 60% 
Pozostali kandydaci otrzymują ocenę obliczoną według następującego wzoru: 
NC = 60% * (NtotCcand/ NtotCmax) 
gdzie: 

 NtotCcand jest oceną NtotC otrzymaną przez kandydata, 

 NtotCmax jest najlepszą oceną NtotC otrzymaną wśród wszystkich kandydatów. 

 
Zdolność kandydata do wykonania projektu ocenia się z uwzględnieniem przedłożonych projektów na 
podstawie kryteriów określonych w pkt III.2.2 lit. B akapit pt. „Kryteria selekcji ważonej”. 
 
3. Ocena końcowa  
Ocena zgłoszeń pod względem technicznych i zawodowych kryteriów selekcji ważonej prowadzi do 
przyznania oceny końcowej Nf wynoszącej maksymalnie 100 %. 
Ocenę końcową Nf oblicza się według następującego wzoru: 
NF = NE + NC  
gdzie 

 NE jest oceną uzyskaną po dokonaniu oceny kryteriów dotyczących zespołu, wynoszącą 
maksymalnie 40 % (zob. powyżej); 

 NC jest oceną uzyskaną po dokonaniu oceny kryteriów dotyczących zdolności kandydata do 
wykonania projektu, wynoszącą maksymalnie 60% (zob. powyżej). 

Kandydatów klasyfikuje się ostatecznie według uzyskanej oceny NF. 
W razie uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej oceny NF dokonuje się losowania. 
 

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW  

Parlament Europejski informuje jednocześnie i indywidualnie drogą elektroniczną wszystkich 
kandydatów, których zgłoszenie zostało odrzucone. W każdym przypadku Parlament uzasadnia 
odrzucenie kandydata oraz podaje możliwe drogi odwoławcze. 
Jednocześnie z przesłaniem powiadomień o odrzuceniu niektórych zgłoszeń Parlament Europejski 
informuje wybranych kandydatów o pomyślnym wyniku selekcji.  
W każdym wypadku decyzja o selekcji zapadnie definitywnie dopiero w chwili, gdy wybrany kandydat 
przedstawi wymagane dowody dotyczące kryteriów wykluczenia i jeśli zostaną one zaakceptowane 
przez Parlament Europejski.  
Kandydat, który nie został wybrany, lecz nie znajduje się w sytuacji wykluczenia, a jego zgłoszenie jest 
zgodne z dokumentacją konkursową, może – na pisemny wniosek skierowany listownie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej – uzyskać dodatkowe informacje na temat powodów 
odrzucenia. Jedynie kandydaci, którzy złożyli dopuszczalne zgłoszenie, mogą zwrócić się o informacje 
o charakterystyce i zaletach wybranych kandydatur oraz nazwiska kandydatów, którzy pomyślnie 
przeszli selekcję. Niektóre informacje mogą zostać pominięte, jeżeli ich ujawnienie stanowiłoby 
przeszkodę w stosowaniu prawa, byłoby sprzeczne z interesem publicznym, przyniosłoby szkodę 
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uzasadnionym interesom handlowym przedsiębiorstw publicznych lub prywatnych lub mogłoby 
szkodzić uczciwej konkurencji między nimi. 
 

 ZAWIESZENIE PROCEDURY  

Jeżeli okaże się to konieczne, po ogłoszeniu wyników etapu selekcji, a przed rozpoczęciem etapu 
projektu koncepcyjnego Parlament Europejski może zawiesić procedurę w celu przeprowadzenia 
analizy, gdy uzasadniają to wnioski lub uwagi przekazane przez odrzuconych lub poszkodowanych 
kandydatów lub wszelkie inne istotne informacje uzyskane na temat procedury. Wnioski, uwagi lub 
informacje, o których mowa, należy złożyć w ciągu 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia 
następującego po jednoczesnym przekazaniu decyzji o odrzuceniu i o selekcji. W przypadku 
zawieszenia wszyscy kandydaci są o tym informowani w terminie trzech dni roboczych od dnia decyzji 
o zawieszeniu. 
Po przeprowadzeniu dodatkowych analiz wynikających z zawieszenia procedury Parlament Europejski 
może podtrzymać decyzję o selekcji, zmienić ją lub, w odpowiednim przypadku, unieważnić procedurę. 
Każdą nową decyzję uzasadnia się i podaje na piśmie do wiadomości wszystkich kandydatów. 
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CZĘŚĆ IV. ETAP WŁAŚCIWEGO KONKURSU NA 
PROJEKT KONCEPCYJNY 

ROZDZIAŁ 1. UWAGI OGÓLNE 
Do udziału w etapie konkursu na projekt koncepcyjny dopuszczeni są jedynie kandydaci, którzy zostali 
wybrani na etapie selekcji zgłoszeń, pod warunkiem że przedstawili dokumenty potwierdzające 
wymagane do przeprowadzenia procedury selekcji i nie podważają jej wyników.  
Wybrani kandydaci będą zwani dalej „uczestnikami konkursu”. 
Uczestnicy biorą udział w konkursie w tej samej formie prawnej (joint venture, grupa, architekt, spółka 
itp.), jaką przyjęli przy zgłoszeniu. 
Z wyłączeniem pozostałych kandydatów jedynie uczestnicy konkursu mają dostęp do szczegółowych 
dokumentów konkursu. 
Każdy uczestnik konkursu może przedłożyć jeden projekt koncepcyjny (rozwiązanie przewidujące 
remont lub przebudowę budynku) bądź dwa projekty koncepcyjne – po jednym dla każdego z 
rozwiązań (bardziej szczegółowe informacje na temat obu rozwiązań można znaleźć w pkt IV.3.1). 
 

ROZDZIAŁ 2. PROCEDURA 

 ZAPROSZENIE  

Parlament Europejski zaprasza uczestników konkursu do złożenia projektu koncepcyjnego w 
specjalnym zaproszeniu wysyłanym wszystkim uczestnikom jednocześnie.  
Do zaproszenia załącza się zapisane na jednej lub kilku płytach CD-ROM wszystkie dokumenty 
przydatne do sporządzenia projektu koncepcyjnego i dokumentacji konkursu, a także inne użyteczne 
informacje, w szczególności dotyczące harmonogramu etapu konkursu na projekt koncepcyjny. 
 

 WIZJA LOKALNA 

Uczestnicy mogą wziąć udział w fakultatywny wizji lokalnej, która zostanie zorganizowana w terminie 
określonym w zaproszeniu do udziału w konkursie. 
Odbędą się dwie wizje lokalne – jedna w języku francuskim, druga w języku angielskim.  
Uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział tylko w jednej z dwóch organizowanych wizji  
W wizji lokalnej może uczestniczyć maksymalnie 5 osób z ramienia każdego uczestnika konkursu.  
Obecność uczestników konkursu potwierdza lista obecności, którą ich przedstawiciele muszą podpisać 
przed rozpoczęciem wizji. 
Na zakończenie każdej z wizji Parlament Europejski sporządza sprawozdanie, które zostanie 
jednocześnie przesłane pocztą elektroniczną wszystkim uczestnikom. 
Warunki udziału w wizji są następujące: 
Najpóźniej osiem dni roboczych przed wyznaczonym terminem wizji lokalnej wybranym przez 
uczestnika, przesyła on Parlamentowi Europejskiemu pocztą elektroniczną na adres 
INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu następujące informacje: 

 tożsamość uczestnika, 

 adres poczty elektronicznej uczestnika, 

 imię i nazwisko, stanowisko, numer dowodu tożsamości i datę urodzenia osób biorących udział w 
wizycie (może w niej uczestniczyć najwyżej pięciu przedstawicieli każdego uczestnika). 

Wstęp do budynków Parlamentu Europejskiego jest ściśle regulowany i obowiązkowo wymaga 
wydania uprzedniego zezwolenia. 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
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W przypadku niepodania w wyznaczonym terminie wymaganych informacji służby odpowiedzialne 
za prowadzenie niniejszej procedury nie będą mogły uzyskać niezbędnych zezwoleń dla 
przedstawicieli uczestników konkursu, w związku z czym nie zostaną oni upoważnieni do wstępu do 
budynków PE. 

Miejsce spotkania wyznaczono przy wejściu do centrum akredytacji w budynku im. Altiera SPINELLEGO 
Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 
W dniu wizji lokalnej: 
Przedstawiciele uczestników konkursu powinni przybyć punktualnie na miejsce zbiórki.  
Na początku wizji lokalnej każdy przedstawiciel otrzymuje tymczasową przepustkę do budynków 
Parlamentu Europejskiego, w których odbywa się wizja lokalna, i podpisuje listę obecności 
potwierdzającą udział w wizji. W związku z tym spóźnienie uniemożliwi wręczenie przepustki i 
podpisanie listy obecności, co może uniemożliwić udział w wizji lokalnej. 

Ewentualne koszty podróży związane z wizją lokalną pokrywają uczestnicy i nie podlegają one 
zwrotowi przez Parlament Europejski.  
 

 ANONIMOWOŚĆ  

Wszystkie dokumenty składające się na dokumentację projektu koncepcyjnego należy opatrzyć – na 
pierwszej stronie w przypadku dokumentów tekstowych, w legendzie w przypadku planów, bądź w 
wybranym przez uczestnika, wyraźnie widocznym miejscu w przypadku pozostałych rodzajów 
dokumentów – kodem identyfikacyjnym równoznacznym z podpisem i parafą tych dokumentów. 
Kod musi być zgodny z następującymi zasadami: 

 musi składać się dokładnie z 8 znaków: 5 liter i 3 cyfr arabskich (wybranych od 1 do 9 włącznie); 

 co najmniej 2 z 5 liter muszą być wielkimi literami drukowanymi. 

  Litery i cyfry nie mogą się powtarzać. 

 Między literami i cyframi nie może być odstępów, znaków przestankowych, znaków 
diakrytycznych oraz wszelkich pozostałych symboli. 

 Uczestnicy mogą dowolnie wybierać kolejność liter i cyfr. 

Kod musi być wydrukowany z zachowaniem następującego formatu 

 nazwa czcionki: Arial 

 rozmiar czcionki: 12 

 kolor czcionki: czarny 

 styl czcionki: normalny 

Do dokumentów służących do oceny projektu koncepcyjnego, o których mowa powyżej, uczestnicy 
dołączają również kopertę, na której nie widnieją żadne oznaczenia jakiegokolwiek rodzaju i formy, 
które umożliwiałyby identyfikację uczestnika, z wyjątkiem kodu identyfikacyjnego. 
Koperta ta musi być całkowicie nieprzejrzysta i całkowicie zamknięta przy użyciu wszelkich środków 
technicznych wybranych przez uczestnika, aby zagwarantować jej nienaruszalność. 
Ani komisja konkursowa, ani instytucja nie ponoszą odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie się 
tej koperty. 
Do uczestnika należy zatem wybór sposobu należytego jej zamknięcia.  
Koperta ta zawiera – z wyłączeniem wszelkich innych dokumentów jakiegokolwiek rodzaju – 
oświadczenie dotyczące wyboru kodu identyfikacyjnego dla projektu koncepcyjnego oraz formularz 
zgłoszeniowy sporządzony na podstawie standardowego formularza dołączonego do zaproszenia do 
udziału w konkursie, należycie wypełniony, opatrzony datą i podpisany przez przedstawiciela 
prawnego uczestnika. 
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Z wyjątkiem dokumentu znajdującego się w kopercie, która zostanie otwarta dopiero po podjęciu 
decyzji przez komisję konkursową, wszystkie dokumenty przedłożone w ramach konkursu nie mogą w 
żadnym wypadku umożliwiać identyfikacji uczestnika. 
W związku z tym na dokumentach tych nie można umieszczać żadnego logo, znaku, symbolu, 
oznakowania i w ogólnym ujęciu wszelkich oznaczeń o jakimkolwiek charakterze i w jakiejkolwiek 
formie, które umożliwiałyby zidentyfikowanie uczestnika.  
Należy również zwrócić szczególną uwagę na parametry plików i materiałów cyfrowych. 

Przedłożenie jakichkolwiek dokumentów niezgodnie z powyższymi postanowieniami dotyczącymi 
anonimowości pociąga za sobą natychmiastowe odrzucenie dokumentacji projektu koncepcyjnego. 

 

ROZDZIAŁ 3. KRYTERIA ROZRÓŻNIANIA I 
OCENY PROJEKTÓW 

KONCEPCYJNYCH 

 KRYTERIA ROZRÓŻNIAN IA  

Z myślą o wyczerpującym poinformowaniu Parlamentu Europejskiego o wynikach swoich prac, aby 
umożliwić mu podjęcie ostatecznej decyzji (zob. poniżej), komisja konkursowa dokona rozróżnienia 
projektów koncepcyjnych na projekty przewidujące rozbiórkę/odbudowę budynku i na projekty 
przewidujące remont budynku, stosując następujące kryterium: 

 za projekt remontowy uznaje się projekt zachowujący co najmniej 80 % istniejącej struktury; 

 za projekt przewidujący rozbiórkę/odbudowę budynku uznaje się projekt zachowujący mniej 
niż 80 % istniejącej struktury. 

 

 KRYTERIA OCENY 

Komisja konkursowa ocenia projekty koncepcyjne, stosując następujące kryteria, według poniższej 
tabeli procentowej:  

A WIZUALIZACJA BUDYNKU Z JEGO UMIEJSCOWIENIEM NA TERENIE Z OTOCZENIEM I ZIELENIĄ  15% 

 
  Symbolika  

 
  Związek z otoczeniem  

 
  Otwartość – dostępność  

B KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA I ŚRODOWISKOWA  32% 

 
  Symbolika budynku i przestrzeni wewnętrznych  

 
  Jakość architektoniczna budynku i przestrzeni wewnętrznych  

 
  Podejście bioklimatyczne i środowiskowe  

 
  Jakość sali posiedzeń plenarnych  

 
  Wyjątkowe doświadczenie odwiedzających  

C REALIZACJA CELÓW PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNYCH I TRWAŁOŚCI  30% 

 
  Propozycja funkcjonalna  

 
  Związek między funkcjami  

 
  Szlaki komunikacyjne  

 
  Elastyczność krótko- i długoterminowa  

D SPÓJNOŚĆ TECHNICZNA  23% 
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  Cele środowiskowe  

 
  Cele związane ze strukturą  

 
  Cele związane z dostępnością  

 
  Cele związane z bezpieczeństwem  

 

ROZDZIAŁ 4. SKŁAD I PREZENTACJA 
DOKUMENTACJI PROJEKTÓW 

KONCEPCYJNYCH 

 SKŁAD DOKUMENTACJI PROJEKTÓW 
KONCEPCYJNYCH  

WAŻNA INFORMACJA: Wszystkie poniższe postanowienia mają zastosowanie we wszystkich 
przypadkach, bez względu na to, czy uczestnik składa jeden czy dwa projekty koncepcyjne (zob. część 
IV – rozdział 1). 
 Jeżeli uczestnik postanawia złożyć dwa projekty koncepcyjne, każdy z nich należy przedłożyć z 
odrębnym kompletem dokumentów, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 
 Kod identyfikacyjny określony w przepisach pkt IV.2.3 jest wspólny dla obu kompletów 
dokumentów. 

 
A. Dokumenty dotyczące projektów koncepcyjnych należy składać częściowo w formie 

papierowej, a częściowo w formie cyfrowej. 

 W formie papierowej należy złożyć: 

o listę kontrolną; 

o zaklejoną zgodnie z postanowieniami pkt  IV.2.3 powyżej kopertę zawierającą – 
również w formie papierowej – należycie wypełnione zgłoszenie opatrzone datą i 
podpisem przedstawiciela prawnego uczestnika, który parafuje ponadto wszystkie 
strony dokumentu; 

o plansze prezentacyjne; 

o wszystkie pozostałe dokumenty (w dwóch egzemplarzach). 

 

 W formie cyfrowej należy złożyć: 

o plansze prezentacyjne w nieedytowalnym formacie pdf.  

o Wszystkie pozostałe dokumenty w nieedytowalnym formacie pdf. 

 
Dokumenty dotyczące projektów koncepcyjnych muszą być kompletne. 
Z uwagi na wymóg anonimowości i równych szans uczestników administracja Parlamentu 
Europejskiego nie może zwrócić się do uczestnika, aby uzupełnił niepełną, nieczytelną lub niezgodną z 
wymaganym formatem dokumentację projektu koncepcyjnego. 
Do zaproszenia do udziału w konkursie dołącza się płytę CD-ROM zawierającą m.in. plik zip 
zatytułowany „Projekt koncepcyjny – Dokumentacja elektroniczna”. 
Plik ten zawiera foldery i podfoldery, w których uczestnicy zapisują wymagane dokumenty w formie 
elektronicznej. 
 
B. Zestaw dokumentów 
Zestaw dokumentów dotyczących projektów koncepcyjnych zawiera: 

 Listę kontrolną  
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Listę kontrolną sporządza się według wzoru przedstawionego na płycie CD-ROM załączonej do 
zaproszenia do udziału w konkursie. 
Umożliwia ona uczestnikowi upewnienie się, że składane przez niego dokumenty dotyczące 
projektu koncepcyjnego są kompletne.  
Umożliwia ona Parlamentowi Europejskiemu upewnienie się, że uczestnik dopilnował, aby 
składane przez niego dokumenty były kompletne. 

 zaklejoną anonimową kopertę zawierającą zobowiązanie do udziału 

Zaproszenie obejmuje: 
o oświadczenie o wyborze kodu identyfikacyjnego dla projektu koncepcyjnego, 
o oświadczenie autora projektu, 
o zobowiązanie do udzielenia wsparcia, jeżeli Parlament Europejski postanowi powierzyć 

uczestnikowi takie zdanie. 

Zgłoszenie sporządza się według wzoru przedstawionego na płycie CD-ROM załączonej do 
zaproszenia do udziału w konkursie. 
Zgłoszenie musi zostać należycie wypełnione, opatrzone datą i podpisane przez osobę lub osoby 
upoważnione do reprezentowania uczestnika.  
Zaklejona koperta zawiera – wyłącznie do celów identyfikacji – kod określony w postanowieniach 
pkt IV.2.3. 
 

 Plansze prezentacyjne  

Uczestnicy przedkładają zestaw 6 plansz w formacie DIN A1 stanowiących dokumentację graficzną 
(bez tekstu) i niewymagającą objaśnień. 
W stopce należy zapisać dane identyfikacyjne dokumentu, składający się z 8 znaków numer 
identyfikacyjny uczestnika i numerację tablic.  
Plansze prezentacyjne przedkłada się również w nieedytowalnym formacie cyfrowym (.pdf). 
Plansze należy opracować w taki sposób, aby można było oglądać je niezależnie od siebie. 
Ilustracje graficzne nie zawierają tekstu, lecz mogą zawierać odniesienia liczbowe.  
Należy przedłożyć także dwie plansze w formacie A3 zawierające legendy opracowane na 
podstawie wzoru załączonego do zaproszenia do udziału w konkursie.  
Plansze w formacie DIN wykonuje się z pianki o grubości 10 mm z wydrukiem w pionie. 
 

 Dokumentacja projektu koncepcyjnego obejmuje: 

o Dokument o nazwie „Dokument A: Sprawozdanie główne” 

W dokumencie tym określa się jakościowe i funkcjonalne cechy projektu oraz uzasadnia się 
wybrane rozwiązanie w odniesieniu do koncepcji urbanistycznej i architektonicznej oraz 
wykazuje się zgodność z wymogami planu remontu budynku im. Paula-Henriego Spaaka w 
Brukseli. 
Jest to dokument opisowy, wyjaśniający i potwierdzający, sporządzony w formacie A4. Każdy 
dokument składa się z określonej ograniczonej liczby stron formatu A4 zapisanych 
jednostronnie17. Liczba ta nie przesądza o liczbie stron, której uczestnik potrzebuje do 
sporządzenia prezentacji i która może być mniejsza, lecz ustala maksymalną liczbę stron, które 
uwzględnia komisja konkursowa (strony przekraczające tę liczbę nie zostaną przedłożone 
komisji). 
Należy przestrzegać następujących wymagań dotyczących dokumentów: 
 Dokumenty zawierają margines o szerokości 1,5 cm z lewej strony i 1 cm z prawej strony, 

uporządkowaną strukturę i są poprawnie spięte. Rozmiar czcionki wynosi co najmniej 12 
pt. W stopce należy zapisać dane identyfikacyjne dokumentu (litera i cyfry), składający się 

                                                           
17 Każdą podwójną stronę A4 zapisaną jednostronnie można zastąpić zapisaną jednostronnie stroną A3. 
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z 8 znaków numer identyfikacyjny uczestnika i numerację stron. Domyślnym formatem 
cyfrowym jest Word. 

 Dokumenty należy przedłożyć w formacie .doc. Tabele, wykazy i obliczenia przedstawia 
się w formacie .xls lub kompatybilnym. 

 Ilustracje graficzne nie zawierają tekstu, ale mogą zawierać odniesienia liczbowe i legendę 
w domyślnym formacie cyfrowym Word lub Excel. 

 
Sprawozdanie składa się z następujących rozdziałów: 
A1. Streszczenie: 

 Podsumowanie projektu (podsumowanie nie może przekraczać zapisanych jednostronnie 3 
stron formatu A4 zawierających tekst i ilustracje). 

A2. Opis dotyczący wizualizacji budynku z jego umiejscowieniem na terenie z otoczeniem i zielenią 
 Notatka objaśniająca koncepcję wizualizacji budynku z jego umiejscowieniem na terenie z 

otoczeniem i zielenią, w szczególności w sensie symbolicznym, faktycznym oraz w zakresie 
otwartości i dostępności W jaki sposób przedstawiony budynek wpisuje się w otoczenie 
miejskie, przyrodnicze i społeczne i jak z nimi oddziałuje? W jakich zakresach wchodzi z nim w 
relacje? W jaki sposób podejście zewnętrzne przekłada się na 3 osie widzenia? W jaki sposób 
projekt wychodzi poza ścisłe ramy urbanistyczne i jakie przynosi to korzyści? (Notatka ta nie 
może przekraczać zapisanych jednostronnie 8 stron formatu A4 zawierających tekst i 
ilustracje.) 

A3. Opis dotyczący koncepcji architektonicznej i środowiskowej 
 A.3.1 Notatka objaśniająca symbolikę budynku i jego przestrzeni wewnętrznych (notatka ta nie 

może przekraczać zapisanych jednostronnie 2 stron formatu A4 zawierających tekst i ilustracje) 

 A.3.2 Ogólne uzasadnienie dokonanych wyborów architektonicznych z uwypukleniem cech 
architektonicznych budynku i przestrzeni wewnętrznych. Jakie są priorytetowe osie koncepcji 
architektonicznej? (Notatka ta nie może przekraczać zapisanych jednostronnie 8 stron formatu 
A4 zawierających tekst i ilustracje.) 

 A.3.3 Opis podejścia bioklimatycznego na zewnątrz i wewnątrz budynku (notatka ta nie może 
przekraczać zapisanych jednostronnie 8 stron formatu A4 zawierających tekst i ilustracje) 

 A.3.4 Opis sali posiedzeń plenarnych zawierający zasadniczo wizualizacje sali posiedzeń 
plenarnych (obrazy typu „szkic próbny18” w odcieniach szarości), przekrój wzdłużny i plan wg 
poziomów Dokumenty te muszą pozostać czytelne w wymaganym formacie. Tekst zawiera 
objaśnienie koncepcji (notatka ta nie może przekraczać zapisanych jednostronnie 6 stron 
formatu A3 zawierających tekst i ilustracje). 

 A.3.5 Opis wyjątkowego doświadczenia odwiedzających Dlaczego przechodzień, turysta, 
student, obywatel zainteresowany działalnością Parlamentu Europejskiego czy jakakolwiek 
inna osoba chcieliby zobaczyć lub zwiedzić budynek, zrobiliby to ponownie lub poleciliby jego 
zwiedzenie? (Notatka ta nie może przekraczać zapisanych jednostronnie 6 stron formatu A4 
zawierających tekst i ilustracje.) 

A4. Opis realizacji celów przestrzenno-funkcjonalnych 
 A.4.1 Uzasadnienie propozycji funkcjonalnej z naciskiem na osie priorytetowe koncepcji 

związanej z podejściem funkcjonalnym, przedstawiające sposób, w jaki proponowane 
rozwiązanie odpowiada na potrzeby planu remontu budynku im. Paula-Henriego Spaaka i jego 
przyszłych użytkowników (notatka ta nie może przekraczać zapisanych jednostronnie 8 stron 
formatu A4 zawierających tekst i ilustracje) 

                                                           
18 Konkurs nie dotyczy określenia materiałów wykończeniowych. 
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 A.4.2 Wykres wewnętrznych szlaków komunikacyjnych w ramach projektu w odniesieniu do 
posłów, odwiedzających, protokołu, mediów i logistyki, wyrażonych w kolorach 
odpowiadających kolorystyce poszczególnych funkcji (zob. załącznik 4) (Wykresy te nie mogą 
przekraczać zapisanych jednostronnie 5 stron formatu A3 zawierających grafikę.) 

 A.4.3 Opis krótko- i długoterminowej elastyczności budynku W jaki sposób pomieszczenia 
mogą być dostosowywane do różnego rodzaju działalności? W jaki sposób budynek może 
zmieniać się w czasie? Co ułatwia te dostosowania? (Notatka ta nie może przekraczać 
zapisanych jednostronnie 6 stron formatu A4 zawierających tekst i ilustracje.) 

 

A5. Opis koncepcji technicznej 
 A.5.1 Koncepcja środowiskowa: opis podejścia środowiskowego, sposobu jego uwzględnienia 

w projekcie architektonicznym, potencjału opracowanego lub możliwego do opracowania w 
ramach projektu w odniesieniu do celów karty wzorcowej (załącznik 1) (Notatka ta nie może 
przekraczać zapisanych jednostronnie 6 stron formatu A4 zawierających tekst i ilustracje.) 

 A.5.2 Główne rozwiązania techniczne proponowane w odniesieniu do struktury budynku 
(notatka ta nie może przekraczać zapisanych jednostronnie 2 stron formatu A4 zawierających 
tekst i ilustracje) 

 A.5.3 Koncepcja „design for all”: opis uwzględnienia w projekcie dostępności dla osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się od okolic budynku aż do jego wejść, a także wewnątrz 
budynku (notatka ta nie może przekraczać zapisanych jednostronnie 3 stron formatu A4 
zawierających tekst i ilustracje) 

 A.5.4 Opis uwzględnienia w projekcie aspektów bezpieczeństwa zgodnie z informacjami 
zawartymi w zaproszeniu do udziału w konkursie (notatka ta nie może przekraczać zapisanych 
jednostronnie 3 stron formatu A4 zawierających tekst i ilustracje) 

A6. Tabela powierzchni i proporcji 
 A.6.1 Tabela zestawiająca powierzchnie pomieszczeń i inne dane ilościowe wraz z kodami 

funkcji zgodnie z formularzem zawartym w zaproszeniu do udziału w konkursie 

 A.6.2 Tabela zestawiająca powierzchnie przegród zewnętrznych i ich rodzaj zgodnie z 
formularzem zawartym w zaproszeniu do udziału w konkursie 

 

 Dokument o nazwie „Dokument B: Rysunki i inne dokumenty graficzne” 

Dokumenty składające się na dokument B muszą spełniać następujące wymogi: 
 dokument B zawiera dokumenty graficzne, które należy przedstawić w ich oryginalnym 

formacie DIN A1, należycie złożone do formatu A4 i umieszczone w oddzielnych plastikowych 
koszulkach, wraz z niezłożonymi pomniejszonymi kopiami w formacie A3.  

 Dokumenty graficzne nie zawierają tekstu, ale mogą zawierać odniesienia literowe i liczbowe 
oraz legendę. Legendę należy przedstawić na formacie A3. Formatem cyfrowym jest Word lub 
Excel. 

 Formatem cyfrowym rysunków jest format cyfrowy .dwg sporządzony przy użyciu narzędzia 
AUTOCAD lub kompatybilnego. Skala rysunku: 1 jednostka rysunku = 1 cm 

 Szkic lub szkice BIM19, które posłużyły do opracowania rysunków, należy dostarczyć w formacie 
umożliwiającym obejrzenie szkicu w standardowej przeglądarce.  

 

                                                           
19 W szczególności elementy szkicu struktury, konstrukcji, funkcji, wielkości całkowitych i szczegółowych, które umożliwiły wygenerowanie 
tablic powierzchni i perspektyw służących za podstawę do przygotowania obrazów wirtualnych. 
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Skala Minimalna 
liczba 
dokumentów 

Maksymalna 
liczba 
dokumentów 

Format 
DIN 

1. Plan zagospodarowania terenu w 
dzielnicy europejskiej oraz ogólny 
widok budynku wraz z punktami 
dostępu do niego i kierunkami ruchu, 
rzut rzeźby terenu – oś od ulicy Rue du 
Luxembourg i oś od ulicy Rue Wiertz 

1/1000 1 2 A0 

2. Co najmniej 4 istotne widoki z dalekiej 
perspektywy miejskiej określone w 
zaproszeniu do udziału w konkursie 

 4 10 A4 

3. Plany wszystkich poziomów nad i pod 
ziemią zawartych w projekcie 
architektonicznym, wraz z 
rozgraniczeniami, oznaczeniami i 
kolorami dla poszczególnych rodzajów 
przestrzeni według planu 

1/500   do 
określenia 
przez 
architekta 

4. Co najmniej 2 rzuty ze wskazaniem 
poziomów stropów 

1/500 2 6 do 
określenia 
przez 
architekta 

5. Elewacje zewnętrzne budynku 1/500 4 6 do 
określenia 
przez 
architekta 

6. Co najmniej 4 perspektywy z bliska 
zbliżone do „szkicu próbnego” 
budynku widzianego z zewnątrz, na tle 
istniejącego otoczenia 

 4 8 A3 

7. Co najmniej 4 perspektywy 
najważniejszych elementów projektu 
zgodnie ze „szkicem próbnym”, w tym: 
sala posiedzeń plenarnych, dziedziniec 
honorowy, główne przestrzenie 
decydujące o konstrukcji  

 4 8 A4 

8. Wykresy przestawiające szlaki 
komunikacyjne odwiedzających, 
posłów, protokołu i służb logistycznych  

 1 2 A0 

9. Koncepcja „design for all” wyjaśniona 
na wykresie (dostępne strefy należy 
wyróżnić kolorem) 

 1 2 A1 

10. Perspektywy struktury zgodnie ze 
„szkicem próbnym” 

 3 10 A3 
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 PREZENTACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW 
KONCEPCYJNYCH 

Dokumentację projektów koncepcyjnych należy przedłożyć w postaci pisma przewodniego w wersji 
papierowej, do którego należy załączyć: 

 zaklejoną kopertę zawierającą zobowiązanie do udziału w konkursie, 
 

 segregator lub kilka segregatorów oznaczonych etykietą z napisem „segregator A / [kod 
identyfikacyjny]” i zawierających: 

o listę kontrolną 
o dokumenty składające się na dokument A, 
o jedną lub kilka płyt CD-ROM z napisem „Dokument A – [kod identyfikacyjny] – Oryginał” 

umieszczonym bezpośrednio na wierzchu płyty CD-ROM, zawierających dokumenty 
składające się na dokument A w formacie cyfrowym,  

o jedną lub kilka płyt CD-ROM z napisem „Dokument A – [kod identyfikacyjny] – Kopia” 
umieszczonym bezpośrednio na wierzchu płyty CD-ROM, zawierających dokumenty 
składające się na dokument A w formacie cyfrowym.  

W przypadku użycia kilku segregatorów należy ponumerować je od 1 do x i oznaczyć każdy z nich 
etykietą z napisem „Segregator A – [kod identyfikacyjny] – nr x”. 
Należy użyć etykiet w kolorze białym o formacie 192 mm * 39 mm i nakleić je na grzbiecie 
segregatorów. 
Etykiety należy wydrukować, używając czcionki Arial o standardowym kształcie, rozmiarze czcionki 
12 pt w kolorze czarnym. 
W przypadku użycia kilku płyt CD-ROM należy ponumerować je od 1 do x i oznaczyć napisem 
„Dokument A – [kod identyfikacyjny] – Oryginał – Płyta x” lub „Dokument A – [kod identyfikacyjny] 
– Kopia – Płyta x” umieszczonym bezpośrednio na wierzchu płyty CD-ROM. 
 

 Segregator lub kilka segregatorów oznaczonych etykietą z napisem „segregator B” i zawierających: 
o dokumenty składające się na dokument B oznaczony etykietą z napisem „segregator B / 

[kod identyfikacyjny]”, 
o jedną lub kilka płyt CD-ROM oznaczonych napisem „Dokument B – [kod identyfikacyjny] – 

Oryginał” umieszczonym bezpośrednio na wierzchu płyty CD-ROM, zawierających 
dokumenty składające się na dokument B w formacie cyfrowym, 

o jedną lub kilka płyt CD-ROM oznaczonych napisem „Dokument B – [kod identyfikacyjny] – 
Kopia” umieszczonym bezpośrednio na wierzchu płyty CD-ROM, zawierających dokumenty 
składające się na dokument B w formacie cyfrowym. 

W przypadku użycia kilku segregatorów należy ponumerować je od 1 do x i oznaczyć każdy z nich 
etykietą z napisem „segregator B – [kod identyfikacyjny] – nr x”. 
Należy użyć etykiet w kolorze białym o formacie 192 mm * 39 mm i nakleić je na grzbiecie 
segregatorów. 
Etykiety należy wydrukować, używając czcionki Arial o standardowym kształcie, rozmiarze czcionki 
12 pt w kolorze czarnym. 
W przypadku użycia kilku płyt CD-ROM należy ponumerować je od 1 do x i oznaczyć napisem 
„Dokument B – [kod identyfikacyjny] – Oryginał – Płyta x” lub „Dokument B – [kod identyfikacyjny] 
– Kopia – Płyta x” umieszczonym bezpośrednio na wierzchu płyty CD-ROM. 
 

 6 plansz prezentacyjnych. 
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ROZDZIAŁ 5. TERMINY I SPOSOBY 
SKŁADANIA DOKUMENTACJI 

PROJEKTÓW 
KONCEPCYJNYCH 

 TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW 
KONCEPCYJNYCH 

Ostateczny termin (data i godzina) wysłania lub złożenia (zob. pkt IV.5.2) dokumentacji projektów 
koncepcyjnych zostanie wyznaczony w zaproszeniu do udziału w konkursie. Dokumentacja projektów 
koncepcyjnych wysłana lub złożona po tym terminie zostanie automatycznie odrzucona. 
 
 

 SPOSOBY SKŁADANIA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW 
KONCEPCYJNYCH 

Aby zachować poufność i nienaruszalności dokumentacji projektów koncepcyjnych, należy przesyłać je 
w podwójnej kopercie.  
Obie koperty muszą być zaklejone.  
Uczestnicy proszeni są o wykorzystanie etykiet dostarczonych wraz z zaproszeniem do udziału w 
konkursie, które należy wydrukować i nakleić na kopertach, aby ułatwić przekazanie dokumentacji 
projektów koncepcyjnych właściwym służbom Parlamentu Europejskiego. 
W zależności od wielkości przesyłki słowo „koperta” należy rozumieć również jako paczkę, karton, 
pudełko lub inne opakowanie. Wymiary opakowania muszą jak najlepiej odpowiadać rozmiarom jego 
zawartości. 
W każdym przypadku i bez względu na rodzaj użytego opakowania uczestnicy proszeni są o zwrócenie 
uwagi na jakość kopert czy też opakowań, w których składają dokumentację projektów koncepcyjnych, 
aby uniknąć ich uszkodzenia, co uniemożliwiłoby zagwarantowanie zachowania poufności ich treści i 
kompletności dokumentacji. 
W przypadku użycia kopert samoprzylepnych należy zakleić je taśmą klejącą, na której nadawca składa 
swój podpis. Za podpis nadawcy uważa się podpis odręczny lub pieczątkę przedsiębiorstwa, które 
reprezentuje. 
Dokumentacja projektów koncepcyjnych, w przypadku której naruszono poufność treści przed jej 
otwarciem, zostanie automatycznie odrzucona. 
Na kopercie zewnętrznej należy umieścić kod identyfikacyjny wybrany przez uczestnika. 
 
Uczestnicy mogą składać dokumentację projektów koncepcyjnych: 

 za pośrednictwem kuriera na adres podany na dostarczonych etykietach, przy czym decyduje 
data dowodu nadania wydanego przez firmę kurierską, 

 lub mogą dostarczyć je do Działu Korespondencji Urzędowej bezpośrednio lub przez 
przedstawiciela uczestnika najpóźniej w dniu, w którym upływa termin (data i godzina) 
określony powyżej. Złożenie dokumentacji projektu koncepcyjnego następuje w chwili 
wydania przez Dział Korespondencji Urzędowej Parlamentu Europejskiego potwierdzenia w 
dwóch egzemplarzach, opatrzonego datą i podpisem. Decydują data i godzina podane na 
potwierdzeniu. Działu Korespondencji Urzędowej, gdzie należy składać dokumentację 
projektów koncepcyjnych, jest otwarty w następujących godzinach: 

poniedziałek – czwartek w godz. 9.00 – 12.00 i 14.00 – 17.00 
piątek w godz. 9.00 – 12.00. 
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W soboty i niedziele oraz w dni wolne od pracy w Parlamencie Europejskim nieczynne. 
Parlament Europejski nie jest w stanie zagwarantować odbioru dokumentacji projektów 
koncepcyjnych przekazanej wszelkimi innymi sposobami poza godzinami otwarcia Działu 
Korespondencji Urzędowej wskazanymi powyżej. 
Parlament Europejski nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie kandydatom informacji 
o ewentualnej zmianie godzin urzędowania Działu Korespondencji Urzędowej, która nastąpi 
po publikacji zaproszenia do udziału w konkursie. Zainteresowani uczestnicy powinni upewnić 
się przed złożeniem dokumentacji projektów koncepcyjnych osobiście, czy podane godziny 
nadal obowiązują. 
 

ROZDZIAŁ 6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW  
Parlament Europejski informuje jednocześnie i indywidualnie drogą elektroniczną wszystkich 
uczestników o decyzji w sprawie ich projektów koncepcyjnych. 
W powiadomieniach o wynikach adresowanych do uczestników, którzy nie zostali laureatami 
konkursu, podaje się możliwe drogi odwoławcze. 
Powiadomienie o wynikach adresowane do laureatów nie stanowi zobowiązania instytucji wobec 
laureata, ani w odniesieniu do wyboru jego projektu do realizacji, ani w odniesieniu do zobowiązania 
instytucji do zlecenia mu późniejszego zadania. 
 
 
 
 

CZĘŚĆ V. DALSZE KROKI 

ROZDZIAŁ 1. WYBÓR PREZYDIUM 
Zwycięski projekt oraz najlepszy projekt przewidujący drugą metodę prac (remont lub 
rozbiórkę/odbudowę) zostaną przedstawione Prezydium Parlamentu Europejskiego, który jest 
organem politycznym odpowiedzialnym za zarządzanie sprawami administracyjnymi, organizacyjnymi 
i finansowymi dotyczącymi funkcjonowania instytucji. 
Prezentacja opierać się będzie na sprawozdaniu komisji konkursowej, charakterystyce, zaletach i 
wadach przedstawianego projektu bądź przedstawianych projektów. Będzie ona zawierać wnioski z 
niezależnej oceny kosztów obu wybranych projektów, sporządzonej na wspólnej podstawie wskazanej 
uczestnikom w zaproszeniu do udziału w konkursie. Biorąc udział w konkursie, konkurenci akceptują 
wyniki tej oceny. 
Na tej podstawie Prezydium wybierze projekt, który zostanie szczegółowo opracowany po zakończeniu 
konkursu. 
Po dokonaniu wyboru przez Prezydium wszystkie koperty zawierające kody identyfikacyjne projektów 
koncepcyjnych zostaną otwarte, aby można było zidentyfikować autorów każdego projektu. 
Przeniesienie prawa do powielania i udostępniania opinii publicznej obrazów i wizualizacji 
odnowionego budynku, zgodnie z definicją zapisaną w ostatnim akapicie art. II.1.7, oraz zrzeczenie się 
praw, o którym mowa w tym akapicie, odbywa się za wynagrodzeniem wypłacanym uczestnikowi, 
który przestawił projekt wybrany do realizacji, po zakończeniu procedury, zgodnie z art. 11.1.b 
załącznika do rozporządzenia finansowego, w wysokości 100 000 EUR bez VAT na podstawie faktury z 
tytułu „rozliczenia końcowego”. 
 

ROZDZIAŁ 2. ZADANIE WSPARCIA 
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 UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE MISJI  

Parlament Europejski zastrzega sobie prawo – ale nie jest zobowiązany – do podjęcia z laureatem 
konkursu negocjacji umowy o świadczenie usług, której celem byłaby współpraca przy dalszym 
opracowywaniu koncepcji w ramach procedury wyznaczenia wykonawcy design & build. 
Jeżeli Parlament Europejski postanowi podjąć ww. negocjacje, procedura ta będzie prowadzona 
zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 
lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, w 
szczególności art. 11 ust. 1 lit. d) załącznika 1 do tego rozporządzenia. 
Parlament Europejski zastrzega sobie również możliwość wszczęcia negocjacji z autorem drugiego 
projektu przedstawionego Prezydium z zastosowaniem przepisów ROZPORZĄDZENIA Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych 
mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, w szczególności art. 11 ust. 1 lit. b) załącznika 1 do 
tego rozporządzenia. 
 

 ZADANIE 

Z zastrzeżeniem zawarcia umowy zadanie zostanie opisane w projekcie umowy oraz w warunkach 
technicznych zadania, które zostaną przekazane na początku negocjacji. 
Obejmie ono następujące etapy (nie wykluczając i nie wyczerpując innych możliwości): 

 Pomoc podczas przygotowywania i prowadzenia dialogu konkurencyjnego 

 pomoc przed złożeniem wniosku o wydanie zezwoleń, 

 pomoc w trakcie rozpatrywania wniosku o wydanie zezwoleń, 

 pomoc w zarządzaniu zmianami. 

W razie zawarcia umowy jedynie pomoc udzielana Parlamentowi Europejskiemu w czasie 
przygotowywania i przebiegu procedury dialogi konkurencyjnego będzie stanowić część zadania, a 
wykonanie pozostałych usług pozostanie fakultatywne. 
 

 DIALOG KONKURENCYJNY 

Z zastrzeżeniem przepisów ustępu poniżej autor lub autorzy projektu wybranego do realizacji przez 
Parlament Europejski nie mogą w żadnym wypadku brać udziału w procedurze dialogu 
konkurencyjnego, do rozpoczęcia której Parlament Europejski zastrzega sobie prawo po zakończeniu 
konkursu, ani kontaktować się z uczestnikami ww. procedury dialogu konkurencyjnego, bądź zgadzać 
się na jakikolwiek kontakt z nimi. 
W razie gdyby z autorem lub autorami projektu wybranego do realizacji przez Parlament Europejski 
miała zostać podpisana umowa, w umowie tej przewidziane zostaną odstępstwa od tej ogólnej zasady 
i odnośne przepisy wykonawcze.  
 
 

ROZDZIAŁ 3. PUBLICZNA WYSTAWA 
PROJEKTÓW 

KONCEPCYJNYCH 
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Po zakończeniu konkursu na projekt koncepcyjny lub negocjacji z laureatem (gdyby Parlament miał 
podjąć decyzję o rozpoczęciu takiej procedury), Parlament Europejski zorganizuje publiczną wystawę 
wszystkich projektów koncepcyjnych uczestników, które uznano za dopuszczalne.  
Na wernisaż zaproszeni zostaną wszyscy uczestnicy konkursu.. 
Po zakończeniu wystawy projektów koncepcyjnych projekty uczestników, którzy nie są laureatami 
konkursu, będzie można odebrać w umówionym terminie w ciągu 30 dni kalendarzowych.  
Wnioski o odebranie projektów można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 
INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 
 
  

CZĘŚĆ VI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 
Załącznik 1: Karta wzorcowa w zakresie środowiska  
Załącznik 2: Tabela funkcji 
Załącznik 3: Przewidywany harmonogram 
Załącznik 4:  Lokalizacja, położenie i widoki istniejącego budynku 
Załącznik 5: Dyscypliny techniczne 
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