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1573
USTAWA
z dnia 11 paêdziernika 2002 r.
o uchyleniu ustawy o likwidacji Robotniczej Spó∏dzielni Wydawniczej „Prasa-Ksià˝ka-Ruch”.
Art. 1. Traci moc ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o likwidacji Robotniczej Spó∏dzielni Wydawniczej „Prasa-Ksià˝ka-Ruch” (Dz. U. Nr 21, poz. 125 oraz z 1997 r.
Nr 101, poz. 630).

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1574
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 29 paêdziernika 2002 r.
w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe.
Na podstawie art. 13a ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 664 i Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb i formy przeprowadzania konkursu na twórcze prace projektowe oraz
sposób powo∏ywania i odwo∏ywania cz∏onków komisji
konkursowej, zwanej dalej „komisjà”.
§ 2. 1. Uczestnikami konkursu mogà byç wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych, zwanej dalej
„ustawà”.
2. Je˝eli przepisy szczególne wymagajà posiadania
uprawnieƒ do wykonywania prac b´dàcych przedmiotem konkursu, uczestnikami konkursu mogà byç wy∏àcznie wykonawcy posiadajàcy wymagane uprawnienia.
§ 3. 1. Organizatorem konkursu jest zamawiajàcy.
2. Organizator konkursu w szczególnoÊci:
1) okreÊla przedmiot konkursu;
2) opracowuje warunki konkursu;
3) og∏asza konkurs;
4) zapewnia anonimowoÊç prac konkursowych;
5) zatwierdza wyniki konkursu albo uniewa˝nia go, je˝eli dosz∏o do naruszenia zasad post´powania lub
warunków konkursu;

6) og∏asza rozstrzygni´cie konkursu.
3. Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podlegajà zaopiniowaniu przez osob´ posiadajàcà uprawnienia odpowiadajàce wymaganiom stawianym
uczestnikom konkursu zgodnie z § 2 ust. 2.
§ 4. 1. Warunki konkursu okreÊlajà w szczególnoÊci:
1) nazw´ i adres organizatora;
2) form´ konkursu;
3) szczegó∏owy opis przedmiotu konkursu;
4) informacj´ o kryteriach oceny prac;
5) zakres rzeczowy i form´ opracowania oraz sposób
prezentacji pracy;
6) maksymalny planowany koszt realizacji projektu;
7) wymagania, jakie muszà spe∏niaç uczestnicy konkursu;
8) sk∏ad komisji konkursowej;
9) rodzaj i wysokoÊç nagród, je˝eli organizator przewiduje ich przyznanie, z zastrze˝eniem ust. 2;
10) miejsce i termin sk∏adania kart identyfikacyjnych;
11) miejsce i termin sk∏adania prac przez uczestników
zakwalifikowanych do dalszego udzia∏u w konkursie;
12) sposób podania do publicznej wiadomoÊci rozstrzygni´cia konkursu, w tym informacje dotyczàce
wystawy prac;
13) istotne dla zamawiajàcego postanowienia, które
zostanà wprowadzone do treÊci umowy o zamówienie publiczne, w tym:

