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Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu pt.: 

PROJEKT I WYKONANIE POMNIKA PATRONA AKADEMII WOJSK 

LĄDOWYCH GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI. 

Nr sprawy WNP/961/PN/2019 

 

Zamawiający: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki . 

Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, 

 

Zamawiający, działając zgodnie z regulaminem konkursu zawiadamia 

Uczestników o unieważnieniu konkursu na podstawie art. 124 ustawy Pzp  – brak 

rozstrzygnięcia konkursu. 

1. Zgłoszenie nr 534999 spełnia wymogi formalne, jednakże nie spełnia wymogów 

merytorycznych z uwagi na brak złożenia pracy konkursowej. 

2. Zgłoszenie nr 700777 spełnia wymogi formalne, jednakże nie spełnia wymogów 

merytorycznych z uwagi na brak złożenia pracy konkursowej. 

3. Zgłoszenie nr 910091 nie spełnia wymogów formalnych z uwagi na brak zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz nie spełnia wymogów merytorycznych z 

uwagi na brak złożenia pracy konkursowej. Z uwagi na brak złożenia pracy 

konkursowej nie zachodzi przesłanka do wezwania autora pracy do uzupełnienia 

dokumentu tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 

26 ust. 3 ustawy Pzp. 

4. Zgłoszenie nr 863629 spełnia wymogi formalne jednakże nie spełnia wymogów 

merytorycznych z uwagi na niezgodności związane z detalami munduru. Mundur 

zaprezentowany przez uczestnika konkursu jest mundurem typu francuskiego i 

swoim krojem oraz detalami dalece odbiega od wzorca munduru generała majora 

Wojsk Koronnych (Dywizja Wielkopolska Kawalerii Narodowej). Kształt i 

wysokość obuwia podobnie jw. jest niezgodna ze wzorcem. Zamawiający wskazał 

w Regulaminie źródło w oparciu o które powinno być wykonane umundurowanie 

Tadeusza Kościuszki. Ponadto broń osobista została przedstawiona niezgodnie z 

danymi historycznymi. Ponadto informacja o szacowanych kosztach wykonania 

prac konkursowych została wypełniona nieprawidłowo z uwagi, iż szacowany koszt 

wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji rzeźby (odlewu w brązie) 

jest wyższy niż szacowany całkowity koszt wykonania prac. 

5. Zgłoszenie nr 717171 spełnia wymogi formalne jednakże nie spełnia wymogów 

merytorycznych z uwagi brak spełnienia wymagań pod kątem ideowo – 

artystycznym oraz niezgodności w zakresie zaproponowanego obuwia. Postać 

generała Tadeusza Kościuszki jest mało atrakcyjną pod względem postawy i tym 

samym wyrażenia żołnierskiej dumy i charyzmy. Ponadto broń osobista została 

przedstawiona niezgodnie z danymi historycznymi. 
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W ocenie Zamawiającego, złożone prace konkursowe nie spełniają wymagań pod 

względem merytorycznym i zachodzi konieczność unieważnienia konkursu, zgodnie 

z postawieniami rozdz. XII Regulaminu Konkursu (Zamawiający przewidział przesłankę 

unieważnienia konkursu w przypadku wystąpienia niezgodności z detalami munduru, 

odznaczeń na mundurze i szabli generała Tadeusza Kościuszki ze źródłami historycznymi) 

oraz art. 124 ustawy Pzp. Nie jest możliwe rozstrzygnięcie konkursu ze względu na 

nieprawidłowości związane z warunkami dotyczącymi sposobu i zakresu opracowania prac 

konkursowych. W związku z tym, że prace nie są zgodne z wymogami Zamawiającego 

rozstrzygniecie konkursu nie jest możliwe, a brak jego rozstrzygnięcia jest przesłanką do 

unieważnienia konkursu zgodnie z art. 124 Ustawy Pzp. 

 

     

 

REKTOR - KOMENDANT  

                        z upoważnienia 

                            PRZEWODNICZĄCY 

SĄDU KONKURSOWEGO 

   

                 …….................................................... 

                        p. Antoni POTERAŁOWICZ  
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