
11 grudnia 2019 r. 
 

WYNIKI  KONKURSU  SARP nr 988 
na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania  

Głównego Rynku oraz Nowego Rynku  

wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu 
 
 

1. W dniu 11 grudnia 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste 
publiczne odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego. 

 

2. Sąd Konkursowy, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu rozdz. I, pkt 8.,  
ppkt 8.2. i 8.5, w ramach łącznej puli finansowej na ten cel przeznaczonej, 
dokonał zmiany w ilości oraz w wysokości nagród i wyróżnień, w odniesieniu do 
założeń przyjętych w Regulaminie Konkursu i przyznał trzy nagrody oraz dwa 
wyróżnienia: 

  
-  nagroda I – wysokości 50 000 zł brutto + zaproszenie  do  negocjacji  w 

trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie 
dokumentacji projektowej  

-  nagroda II – wysokości 30 000 zł brutto 

-  nagroda III – wysokości 20 000 zł brutto 

-  2 wyróżnienia równorzędne po 10 000 zł brutto 

 

3. Sąd Konkursowy po wnikliwym zapoznaniu się z pracami konkursowymi 

dotyczącymi opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej 

zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą 

Kanonicką w Kaliszu, przyznał nagrody i wyróżnienia następującym Uczestnikom 

Konkursu: 

 

 
LISTA   LAUREATÓW  KONKURSU 

 
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych 

 
 
I Nagroda -  praca nr 2 (790253)  
 
ROMAN RUTKOWSKI ARCHITEKCI 
ul. Jesienna 13B, 53-017 Wrocław  
 
Zespół autorski: 
 
arch. Roman Rutkowski – autor 
Łukasz Modrzejewski – współautor 
Konrad Zaborski – współautor 
 
 
 
 



II Nagroda  - praca nr 13 (107887) 
 
INICJATYWA PROJEKTOWA sp. z  o.o. 
ul. Stępińska 22/30 lok. 510, 00-739 Warszawa   
 
Zespół autorski:  
 
arch. Piotr Straszak – architekt prowadzący 
arch. Mikołaj Zdanowski  
arch. Iwona Pawlak 
arch. Anna Woźny 
arch. Szymon Chwazik 
 
 
III Nagroda - praca nr 6 (379837)   
 
MPP Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Podwale 61/1, 50-010 Wrocław   
 
Zespół autorski:  
 
arch. Zbigniew Maćków – główny projektant 
arch. Mariusz Maury – projektant 
arch. Paweł Karpa – projektant 
arch. Agata Kowalczyk – projektant 
arch. Alicja Mołyń – projektant 
arch. Anna Puchała – projektant 
arch. Małgorzata Radaj – projektant 
 
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 10 (201323) 
 
SYLWIA SOBKOWIAK-KANIA, JAROSŁAW KANIA, KARIM BAAZIZ 
14 Stonefield Avenue, Glasgow G12 0JF, Wielka Brytania 
 
Zespół autorski:  
 
arch. Sylwia Sobkowiak-Kania – projektant wiodący w specjalności architektonicznej 
arch. Jarosław Kania – projektant w specjalności architektonicznej  
arch. Karim Baaziz – projektant w specjalności architektonicznej 
 
 
Wyróżnienie równorzędne - praca nr 14 (132333) 
 
WIEKIERA ARCHITEKCI FILIP WIEKIERA 
ul. Grodzka 3/3, 62-800 Kalisz   
 
Zespół autorski:  
 
arch. Filip Wiekiera – autor  
arch. Tadeusz Wiekiera – autor   
Kamil Szymański – autor  
Natalia Banasiak – autor 



Wszyscy Uczestnicy Konkursu,  
 
Zamawiający i Prowadzący postępowanie konkursowe zawiadamiają, iż wyłącznie od 
niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
 
Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
W imieniu Zamawiającego – Miasta Kalisza oraz Prowadzącego postępowanie 
konkursowe – Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Poznaniu składam 
podziękowanie za udział w Konkursie i wniesiony wkład pracy w opracowanie 
nadesłanej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.  
 
 
 
 
 

arch. Katarzyna Wrońska 
sekretarz organizacyjny konkursu 

 
 
Poznań, 11 grudnia 2019 r. 
 


