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 1 .Postanowienia ogólne
 1.1  Informacja o organizatorze konkursu

Organizatorem konkursu i Zamawiającym jest:

Gmina Miasto Płock
plac Stary Rynek 1

09-400 Płock

Czynności  Kierownika  Zamawiającego  zastrzeżone  dla  Organizatora  konkursu
wykonuje Prezydent Miasta Płocka.

 1.2 Podstawa prowadzenia konkursu
1.2.1 Przepisy prawne mające zastosowanie w niniejszym konkursie:

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U z 2013 roku
poz. 1409 z późniejszymi zmianami);

• ustawa  z  dnia  23  lipca  2003  roku  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad
zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1446 z późniejszymi zmianami);

• ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(j.t. Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami);

• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 roku 
poz. 121 z późniejszymi zmianami).

1.2.2 Regulamin konkursu dostępny jest:
•w Wydziale Zamówień Publicznych na wniosek uczestnika konkursu;
•w miejskim serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl w zakładce
zamówienia publiczne oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu

 1.3 Sposób porozumiewania się z organizatorem
 1.3.1 Wszelką korespondencję do Organizatora związaną z niniejszym konkursem,

należy kierować na adres:
Urząd Miasta Płocka

Wydział Zamówień Publicznych
plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock

z dopiskiem:„Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z

ciągiem nadskarpowym”.
 1.3.2 Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez

uczestnika  powyższego  wymogu.  Wszelkie  oświadczenia,  zawiadomienia,
wnioski oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej. Organizator
dopuszcza  przesyłanie  oświadczeń,  zawiadomień,  wniosków,  uzupełnień,
zaświadczeń oraz informacji za pomocą telefaksu i poczty elektronicznej ze
wskazaniem  co  najmniej  jednej  osoby,  od  której  pochodzi,  jej  adresu  i
żądania.  W przypadku żądania  wniesionego  elektronicznie  winno  być  ono
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu,  w przypadku jego braku wymagane
jest  potwierdzenie  w  formie  pisemnej.  Treść  żądania  musi  dotrzeć  do
Organizatora na adres wskazany w niniejszym Regulaminie przed upływem
terminu.

 1.3.3 Osobą uprawnioną do kontaktu z uczestnikami konkursu jest: Pani Agnieszka
Wilczak pracownik Wydziału Zamówień Publicznych tel/fax 024 367 15 77,
adres  poczty  elektronicznej:  agnieszka.wilczak@plock.eu  pełniąca  funkcję
Sekretarza Sądu Konkursowego, w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka w
poniedziałki,  wtorki  i  środy  w  godzinach  od  7:30  do  15:30,  czwartki  w
godzinach 8:30 do 17:30 oraz piątki w godzinach od 8:30 do 15:30.

 1.4 Przedmiot i cel konkursu
 1.4.1  Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji skweru zlokalizowanego w

Płocku  przy  ul. Kazimierza  Wielkiego   na  podstawie  opisu  przedmiotu
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konkursu będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1.4.2 Celem  niniejszego  konkursu  jest  opracowanie  spójnej  w  wyrazie

urbanistycznym  i  architektonicznym,  atrakcyjnej,  funkcjonalnej  koncepcji
zagospodarowania  przestrzeni  publicznej  stanowiącej  fragment  płockiej
skarpy  wiślanej  wraz  z  pasem  nadskarpowym,  przy  uwzględnieniu
uwarunkowań środowiskowych i konserwatorskich.

 1.5 Zakres i forma konkursu
 1.5.1 Niniejszy  Konkurs  jest  konkursem  otwartym,  przeprowadzanym  w  trybie

jednoetapowym, w którym Organizator przewiduje nagrody pieniężne.
 1.5.2 W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostaną przydzielone wskazanym pracom

konkursowym I, II i III nagroda.
 1.5.3 Uczestnicy  konkursu przedstawiają  w tym samym terminie,  na  podstawie

jednakowych warunków, w odpowiedzi na ogłoszenie Organizatora, twórcze
prace  projektowe,  zawierające  opracowanie  tego  samego zakresu,  w celu
wyboru najlepszej pracy przez niezależny i profesjonalny Sąd Konkursowy.

 1.6 Skład sądu konkursowego

L.p. Funkcja Imię i nazwisko

1. Przewodniczący Mgr inż. arch. Iwona Wierzbicka

2. Zastępca Przewodniczącego Mgr inż. arch. Barbara Jezierska

3. Sędzia Mgr inż. arch. Michał Wolski

4. Sędzia Mgr sztuki Katarzyna Bąkowska-Roszkowska

5. Sędzia Mgr inż. arch. Agata Milczarek

6. Sędzia Aneta Pomianowska - Molak

7. Sędzia Michał Balski

8. Sędzia Robert Parzychowski

9. Sekretarz (bez prawa głosu) Agnieszka Wilczak

 1.7 Harmonogram realizacji konkursu

L.p. Czynności Terminy

1. Ogłoszenie konkursu
15.02.2017r.

2. Pytania o wyjaśnienie treści regulaminu 
konkursu

Do 22.02.2017r.

3. Odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu 
konkursu i zagadnień związanych z koncepcją 
zagospodarowania terenu
Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia są 
wiążące dla uczestników postępowania.

Do 01.03.2017r.

4. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie
Za datę złożenia wniosku liczy się data i godzina
doręczenia go do Organizatora

Do 15.03.2017r.

5. Powiadomienie uczestników konkursu o 
Do 29.03.2017r.
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zakwalifikowaniu do konkursu

6. Termin składania prac konkursowych
31.05.2017r.

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu
30.06.2017r.

8. Powiadomienie  uczestników  o  wynikach  konkursu  nastąpi  najpóźniej  dnia
następnego po decyzji Sądu konkursowego wraz z przekazaniem otrzymanej oceny
wydanej przez ten Sąd.

9. Wystawa pokonkursowa Termin wystawy zostanie ustalony
w dniu rozstrzygnięcia konkursu

 2 .Warunki udziału w konkursie
 2.1 Opis warunków udziału w konkursie

 2.1.1 Uczestnikami  konkursu  mogą  być  osoby  fizyczne,  osoby  prawne  oraz
jednostki  organizacyjne  nieposiadające  osobowości  prawnej,  a  także  w/w
podmioty występujące wspólnie, spełniające warunki określone w niniejszym
Regulaminie  konkursu,  zwane dalej  Uczestnikami konkursu,  które złożą w
odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz
z niezbędnymi załącznikami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 2.1.2 Uczestnikiem konkursu może być:
•osoba  fizyczna,  będąca  absolwentem  studiów  wyższych  na  kierunku

architektura,  architektura  i  urbanistyka,  architektura  krajobrazu lub
gospodarka przestrzenna;

•zespół  autorski,  w  którym  co  najmniej  jedna  osoba  fizyczna  spełnia
warunek, o którym mowa wyżej;

•podmiot posługujący się osobą fizyczną, o której mowa wyżej.

 2.1.3 Zespoły autorskie są Uczestnikami, którzy mogą wspólnie ubiegać się o udział
w  konkursie,  zobowiązani  do  upoważnienia  jednego  spośród  siebie,  jako
przedstawiciela  pozostałych,  zwanego  Liderem,  który  może  zaciągać
zobowiązania i rozporządzać prawem w sprawach związanych z przedmiotem
postępowania,  a  jego  upoważnienie  musi  być  udokumentowane
pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałe osoby lub ich uprawnionych
przedstawicieli.

 2.1.4 W  konkursie  nie  mogą  uczestniczyć  lub  współpracować  z  Uczestnikami
konkursu osoby, które:

•wchodzą w skład Sądu Konkursowego,
•biorą bezpośredni udział w organizowaniu konkursu,
•są  pracownikami  Organizatora  lub  działają  w  konkursie  jako  jego

przedstawiciele,
•pozostają z Organizatorem w takim stosunku prawnym lub faktycznym,

że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych
osób.

 2.1.5 Podmioty,  które  chcą  wspólnie  wziąć  udział  w  konkursie  ustanawiają
pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu,  a  oryginał
pełnomocnictwa albo  kopię  poświadczoną przez  notariusza  za  zgodność  z
oryginałem załączają do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.

 2.1.6 Pełnomocnictwo winno zawierać co najmniej:
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•nazwę konkursu;
•wskazanie Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie;
•wskazanie ustanowionego Uczestnika - Pełnomocnika oraz zakres jego

umocowania.
 2.1.7 Dokument  pełnomocnictwa  musi  być  podpisany  przez  wszystkich

Uczestników  wspólnie  biorących  udział  w  konkursie  lub  przez  osoby
uprawnione  do  składania  oświadczeń  woli,  wymienione  we  właściwym
rejestrze lub ewidencji Uczestnika konkursu.

 2.1.8 Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy konkursu dopuszczeni
do udziału w niniejszym konkursie.

 2.1.9 Uczestnik  konkursu  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem,
złożeniem  i  zwrotem  wniosku  oraz  pracy  konkursowej.  Organizator  nie
przewiduje zwrotu tych kosztów.

 2.1.10 Uczestnicy  konkursu niespełniający  wymagań określonych w Regulaminie
konkursu podlegają wykluczeniu.

 2.2 Dokumenty  i  oświadczenia  wymagane  we  wniosku  o  dopuszczenie  do
udziału w konkursie
 2.2.1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, musi być złożony w formie

pisemnej,  bezpośrednio  w  siedzibie  Organizatora,  nadany  w  urzędzie
pocztowym,  dostarczony przez gońca  lub  pocztą  kurierską,  przy  czym za
datę złożenia wniosku liczy się data doręczenia go do Organizatora.

 2.2.2 Uczestnik  konkursu  zobowiązany  jest  złożyć  wniosek  o  dopuszczenie  do
udziału w konkursie, zawierający:

•wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie o
treści zgodnej ze wzorem określonym odpowiednio w załączniku Nr 2
do niniejszego regulaminu;

•pełnomocnictwo,  do  reprezentowania  Uczestnika  konkursu,  o  którym
mowa w pkt. 2.1.5 , 2.1.6 , 2.1.7
Uwaga! Dotyczy  Uczestników konkursu występujących wspólnie  lub
Uczestnika konkursu, który wyznaczył osobę do występowania w jego
imieniu;

•oświadczenie  Uczestnika  o  związaniu  regulaminem  konkursu  oraz
akceptacji jego warunków stanowiące  załącznik Nr 4 do niniejszego
regulaminu
Uwaga! W  przypadku  Uczestników  występujących  wspólnie,
oświadczenie o związaniu regulaminem konkursu oraz akceptacji jego
warunków  musi  złożyć  pełnomocnik  reprezentujący  Uczestników
konkursu występujących wspólnie;

•poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia
uczelni wyższej na jednym z kierunków o których mowa w pkt. 2.1.2
Uwaga! Ww  dokument  składa  osoba  fizyczna  samodzielnie
występująca  w  postępowaniu,  co  najmniej  jedna  z  osób
występujących w Zespole autorskim lub osoba, którą posługuje się
podmiot występujący w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 2.2.3 Złożenie przez Uczestnika we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie
dokumentów  i  oświadczeń,  wymienionych  w  pkt.  2.2.2.  będzie  stanowiło
podstawę  do  oceny  przez  Organizatora  konkursu  spełnienia  warunków
formalnych udziału w konkursie.

 3 .Zasady składania i kwalifikacji wniosku o dopuszczenie
 do udziału w konkursie

 3.1 Wymogi  formalne  dotyczące  dokumentów  i  oświadczeń  wymaganych  we
wnioskach o dopuszczenie do udziału w konkursie
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Wniosek oraz wszelkie załączniki i dokumenty wymagane w niniejszym regulaminie
muszą spełniać następujące wymogi:
 3.1.1 wniosek  oraz  wszystkie  załączniki  muszą  zostać  sporządzone  w  języku

polskim z zachowaniem formy pisemnej, na papierze, przy użyciu nośnika
pisma nie ulegającego usunięciu, bez pozostawienia śladu;

 3.1.2 jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 3.1.1 zostały sporządzone w innym
języku, powinny zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski.

 3.1.3 wniosek i wszystkie inne załączane dokumenty i oświadczenia składane przez
Uczestnika  (również  te  złożone  na  załączonych  wzorach  do  regulaminu),
muszą  być  podpisane  czytelnie  lub  opisane  dodatkowo  pieczątkami
imiennymi;

 3.1.4 dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami opatrzonymi klauzulą:
„za zgodność z oryginałem”, poświadczonymi podpisem przez Uczestnika;

 3.1.5 poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora), muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące wniosek;

 3.1.6 dokumenty składające się na wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów niniejszego regulaminu;

 3.1.7 niezbędne jest, aby wniosek złożyć w zamkniętym opakowaniu, np. kopercie,
oznakowanym  jako  Wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  Konkursie  na
„Opracowanie  koncepcji  urbanistyczno-architektonicznej  zagospodarowania  działek
przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym” i dostarczenie
pod adres wskazany w niniejszym regulaminie.

 3.2 Miejsce składania wniosków
 3.2.1 Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać osobiście, za

pośrednictwem  poczty,  firmy  kurierskiej  lub  posłańca  w  Urzędzie  Miasta
Płocka, 09-400 Płock, plac Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta – Stanowisko
nr 1, w terminie wskazanym w Harmonogramie regulaminu.

 3.2.2 Dla  wniosków  przesyłanych  pocztą  bądź  za  pośrednictwem  kuriera  lub
posłańca  liczy  się  data  i  godzina  dostarczenia  do  siedziby  Urzędu Miasta
Płocka i w miejsce wskazane odpowiednio w pkt. 3.2.1.

 3.2.3 Wnioski  złożone  po  terminie  nie  będą  rozpatrywane  i  zostaną  zwrócone
Uczestnikom, którzy je złożyli.

 3.3 Ocena wniosków o dopuszczenie do konkursu
 3.3.1 Kwalifikacja do udziału w konkursie będzie następowała na podstawie:

•złożonego wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie,  wypełnionego
zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie;
•dokumentów  dołączonych  do  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w
konkursie;
•stwierdzenia  przez  Organizatora  konkursu  spełnienia  przez  Uczestników
konkursu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

 3.3.2 Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagane warunki formalne, zostaną
dopuszczeni do dalszego udziału w konkursie i zaproszeni do złożenia prac
konkursowych.

 3.3.3 Uczestnicy  konkursu  nie  spełniający  wymagań  określonych  w  niniejszym
regulaminie  lub,  którzy  złożą  wnioski  nie  odpowiadające  regulaminowi
konkursu, nie zostaną zakwalifikowani do udziału w tym konkursie.

 3.4 Poinformowanie o zakwalifikowaniu

 3.4.1 Powiadomienie uczestników o zakwalifikowaniu do udziału w konkursie nastąpi
do  dnia  29  marca  2017  roku  poprzez  przesłanie  pisemnej  informacji
telefaksem lub pocztą elektroniczną do Uczestnika konkursu.

 3.4.2 Uczestnikom konkursu, którzy nie posiadają telefaksu, bądź nie podali jego
numeru we wniosku lub nie posiadają konta poczty elektronicznej, bądź nie
wskazali tego konta we wniosku, przesłane zostaną zawiadomienia pisemne.
Uczestnicy mogą osobiście odebrać informację o dopuszczeniu do konkursu.
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Nie przewiduje się udzielania informacji telefonicznych.
 3.4.3 Lista  Uczestników  zakwalifikowanych  do  udziału  w  konkursie  dodatkowo

zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatora konkursu –
www.bip.ump.pl i www.rozwojmiasta.plock.eu

 4 .Zasady składania prac konkursowych
 4.1 Sposób opracowania pracy konkursowej

 4.1.1 Praca  konkursowa  powinna  być  przedstawiona  w  czytelnej  formie,
pozwalającej na jednoznaczne odczytanie koncepcji.

 4.1.2 Opracowanie konkursowe powinno składać się z :
•części opisowej;
•części graficznej;
•części elektronicznej;
•wstępnego kosztorysu wykonania zagospodarowania terenu.

 4.1.3 Część opisowa dotycząca koncepcji zagospodarowania powinna zawierać:
                    charakterystykę idei zagospodarowania przestrzeni 
                    przesłanki przyjętej koncepcji,
                    określenie programu funkcjonalno-użytkowego.

Część  opisową  opracowania  należy  wykonać  w  formie  papierowej  na  formacie  A4,
maksymalnie  4  ponumerowane  strony,  które  należy  trwale  oprawić  wraz  z  okładką  z
tytułem opracowania  i  hasłem w sposób uniemożliwiający dekompletację i  załączyć do
pracy konkursowej w 3 egzemplarzach. Hasło na stronie tytułowej opisu musi być tożsame
z hasłem na planszach rysunkowych.

Koncepcja powinna być przygotowana przy uwzględnieniu warunku, iż koszt późniejszego
wykonania aranżacji na podstawie nagrodzonej koncepcji nie może przekroczyć 250.000
Euro (dwieście pięćdziesią tysięcy Euro), kurs euro zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych. 
        4.1.4.  Część graficzna w zakresie koncepcji zagospodarowania terenu powinna
obejmować:

• zagospodarowanie  całości  obszaru  w  skali  1:500  z  zachowaniem  orientacji
geograficznej,

• wizualizacje, schemat ideowy, modele urządzeń zabawowych na placu zabaw dla
dzieci, przedstawione jako wybrane fragmenty i detale w skali umożliwiającej ocenę
zastosowanych rozwiązań,

• koncepcję  dla  form  charakterystycznych  elementów  małej  architektury  oraz
aranżacji zieleni,

• układ i  rozwiązania  materiałowe nawierzchni,  dla  wszystkich rodzajów posadzek
ujętych w koncepcji zagospodarowania terenu,

• wizualizacje, perspektywy, schematy, w ilości niezbędnej do pełnego przedstawienia
autorskiej wizji przekształcenia przestrzeni,

• schemat ideowy oświetlenia punktowego lub ogólnego w zakresie odpowiednim do
istoty kreacji idei zagospodarowania przestrzeni,

• wizualizacje  obrazujące  wygląd  zagospodarowanego  terenu  od  strony
najważniejszych wglądów widokowych.

Część graficzna opracowania winna być przedstawiona na planszach w formacie 100cm x
70  cm,  sztywne,  lekkie,  o  grubości  maks.  10  mm  w  układzie  pionowym.  Na  części
graficznej  pracy  dopuszcza  się  umieszczanie  opisów,  szkiców,  schematów,  informacji
uzasadniających/opisujących założenia koncepcji wg decyzji Uczestnika. 

     4.1.5 Część elektroniczna w zakresie koncepcji zagospodarowania terenu powinna
obejmować płytę CD lub DVD zawierającą zapis elektroniczny części graficznej i opisowej
w formacie nieedytowalnym  (PDF).  Praca w zapisie elektronicznym ma być pozbawiona
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oznaczeń identyfikacyjnych i danych osobowych zawartych we właściwościach pliku

 4.2 Oznaczenie prac konkursowych
 4.2.1 Na  żadnej  z  plansz  opracowania  graficznego  czy  stronie  opisu  pracy

konkursowej, jak i jej opakowaniu, nie można umieszczać opisów lub znaków
graficznych,  umożliwiających  identyfikację  autora  lub  zespołu  autorskiego
pracy  przed  rozstrzygnięciem  konkursu.  Praca  konkursowa,  w  której
Uczestnik  umożliwi  zidentyfikowanie  autora  pracy  przed  rozstrzygnięciem
Sądu konkursowego, zostanie odrzucona i nie będzie brała dalszego udziału
w postępowaniu.

 4.2.2 Każda z plansz,  a także zewnętrzna okładka opisu z tytułem opracowania
muszą  być  oznakowane  hasłem,  składającym  się  z  sześciu  różnych  i
niepowtarzających się znaków, w tym kolejno dwóch cyfr, dwóch liter i dwóch
cyfr, umieszczonym w prawym górnym rogu.

 4.2.3 Hasło  winno  zostać  przekazane  Organizatorowi  w  jednym  opakowaniu,
zawierającym nieprzejrzystą, zaklejoną kopertę w sposób uniemożliwiający
jej bezśladowe otwarcie, na której z zewnątrz jest umieszczone wyłącznie
podane hasło, a wewnątrz - hasło oraz imiona, nazwiska, adresy, numery
telefonów  autorów  (karta  identyfikacyjna  uczestnika  -  załącznik  Nr  6 do
niniejszego regulaminu).

 4.2.4 Na  każdej  z  plansz  umieścić  w  dolnym  prawym  rogu  tabelę  z  tytułem,
przedmiotem  opracowania  i  numerem  planszy  ze  wskazaniem  skali
opracowania.

 4.2.5 Prace  konkursowe  nie  spełniające  wymagań  określonych  w  regulaminie
konkursu będą zakwalifikowane do grupy „N".

 4.2.6 Prace konkursowe spełniające wymagania określone w warunkach konkursu
będą zakwalifikowane do grupy „O".

 4.2.7 O zakwalifikowaniu prac do grup  „N"  i  „O"  zadecyduje Sąd konkursowy. W
zakresie oceny spełnienia przez Uczestników Konkursu wymagań określonych
w Regulaminie konkursu Sąd konkursowy jest niezależny.

 4.2.8 Uczestnicy  konkursu  ponoszą  wszelkie  koszty  związane  z  opracowaniem i
złożeniem pracy konkursowej.

 4.3 Miejsce składania prac konkursowych
 4.3.1 Prace  konkursowe  należy  składać  w  Urzędzie  Miasta  Płocka  w  Wydziale

Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, pok 315 na III piętrze budynku C,
wejście od ul. Zduńskiej.

 4.3.2 Wraz z pracą konkursową w zaklejonej kopercie oznaczonej wyłącznie hasłem
należy  złożyć  kartę  identyfikacyjną  uczestnika  o  której  mowa  w  4.2.3
stanowiącą  załącznik Nr 6 do niniejszego regulaminu oraz oświadczenie o
prawach autorskich stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.

 4.3.3 Całą pracę konkursową należy wykonać, zabezpieczyć i opakować w sposób
uniemożliwiający  uszkodzenie  w  czasie  transportu.  Za  dostarczenie  i
przekazanie pracy odpowiada Uczestnik konkursu. Opakowanie musi zostać
opisane:
„Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania

działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem
nadskarpowym”.

i  oznaczone  hasłem.  Dopuszcza  się  ze  względu  na  gabaryty  pracy
dostarczenie kilku opakowań, przy czym każde z nich winno zostać opatrzone
napisem i hasłem według zasad wskazanych powyżej.

 4.3.4 W przypadku dostarczenia pracy konkursowej za pomocą poczty, gońca lub
firmy  kurierskiej,  przesyłka  w  celu  zachowania  poufności  musi  posiadać
oprócz opakowania opisanego powyżej dodatkowe opakowanie zewnętrzne z
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umieszczonym na nim adresem:

Urząd Miasta Płocka
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta

09-400 Płock, plac Stary Rynek 1,
 pok 315

z  dopiskiem:  „Przesyłka  konkursowa,  przed  przekazaniem  zespołowi
pomocniczemu kierownika Zamawiającego zdjąć opakowanie zewnętrzne”,
którą to czynność kancelaryjną dokona pracownik Wydziału.

 4.3.5 Dla  prac  konkursowych  przesłanych  pocztą  liczy  się  data  i  godzina
dostarczenia do Urzędu Miasta Płocka.

 4.3.6 Prace  konkursowe  złożone  po  terminie  nie  będą  rozpatrywane  i  zostaną
zwrócone uczestnikom, którzy je złożyli.

 4.3.7 Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej w siedzibie zamawiającego stanowi
załącznik Nr 5 do niniejszego regulaminu.

 5 .Zasady oceny prac konkursowych
 5.1 Kryteria oceny prac konkursowych

 5.1.1 Sąd konkursowy dokonuje oceny prac  konkursowych zgodnie  z kryteriami
przyjętymi  w  Regulaminie  konkursu.  Ocena  będzie  dokonywana  przez
członków Sądu  konkursowego  indywidualnie.  Indywidualne  oceny  sędziów
konkursowych nie podlegają publikacji. Oceną każdej z prac będzie średnia
arytmetyczna  punktów  uzyskanych  od  wszystkich  członków  Sądu
konkursowego  uprawnionych  do  oceny  prac  konkursowych.  W  przypadku
przyznania  przez  Sąd  konkursowy  równej  liczby  punktów  kilku  pracom
konkursowym  decydujący  głos  należy  do  Przewodniczącego  Sądu
konkursowego,  lub  jego  zastępcy  w  przypadku  nieobecności
Przewodniczącego.

 5.1.2 Prace konkursowe podlegać będą ocenie pod względem spełnienia wymagań
określonych w regulaminie konkursu przez Sąd konkursowy wspomagający
się kryteriami określonymi poniżej, w skali ocen łącznie od 1 do 100 pkt:

1 walory architektoniczno-wizualne, umiejętność wpisania w
kontekst otoczenia 

 max. 20 pkt 

2 jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i
estetycznych

max. 20 pkt 

3 atrakcyjność i nowatorstwo projektu max. 20 pkt 

4 trwałość rozwiązań, realność wykonania   max. 15 pkt 

5 walory eksploatacyjne i dyspozycje materiałowe   max. 15 pkt 

6 rozwiązania sprzyjające integracji, tworzeniu więzi społecznych  max. 10 pkt  

 5.2 Nagrody.

 5.2.1 Organizator konkursu przewiduje przyznanie pieniężnych nagród I, II i III o
łącznej wartości 25.000,00 zł z podziałem na:

nagroda I 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych)

nagroda II 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych)

nagroda III 5 000,00 zł ( pięć tysięcy złotych)
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 5.2.2 Kwoty  podane  powyżej  są  kwotami  brutto.  Nagrody  pieniężne  podlegają
opodatkowaniu, zgodnie z przepisami prawa.

 5.2.3 Sąd konkursowy może w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody
zmienić  ich  liczbę,  rodzaj  i  wysokość,  nie  przekraczając  ich łącznej  sumy
25.000,00 zł.

 5.2.4 Nagrodę może otrzymać praca, która uzyska min. 75 pkt.
 5.2.5 Wyróżnienie może otrzymać praca, która uzyska min. 50 pkt.
 5.2.6 Nagrody  pieniężne  zostaną  wypłacone  przez  Zamawiającego  w  formie

przelewu na konto bankowe, wskazane przez Uczestnika konkursu w terminie
30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 5.3 Ogłoszenie wyników konkursu

 5.3.1 Powiadomienie  uczestników  o  wynikach  konkursu  nastąpi  najpóźniej  dnia
następnego  po  decyzji  Sądu  konkursowego  poprzez  przesłanie  pisemnej
informacji telefaksem lub pocztą elektroniczną do Uczestnika konkursu.

 5.3.2 Uczestnikom konkursu, którzy nie posiadają telefaksu, bądź nie podali jego
numeru we wniosku lub nie posiadają konta poczty elektronicznej, bądź nie
wskazali tego konta we wniosku, przesłane zostaną zawiadomienia pisemne. 

 5.3.3 Wyniki konkursu dodatkowo zostaną opublikowane na stronach internetowych
Organizatora konkursu – www.bip.ump.pl i  www.rozwojmiasta.plock.eu oraz
zostaną podane do publicznej wiadomości  na tablicach ogłoszeń w siedzibie
zamawiającego.

 6 . Modyfikacje regulaminu
 6.1 Organizator  może  w  każdym  czasie,  przed  upływem  terminu  do  składania  prac

konkursowych,  zmodyfikować  treść  regulaminu.  Dokonaną  w  ten  sposób
modyfikację  przekaże  niezwłocznie  wszystkim  Uczestnikom  konkursu,  którym
przekazano  regulamin  konkursu,  a  w  przypadku,  gdy  modyfikacja  zostanie
dokonana  po  zakwalifikowaniu  Uczestników  do  udziału  konkursu,  wszystkim
Uczestnikom, którzy zostali zakwalifikowani.

 6.2 O  dokonanych  modyfikacjach  Organizator  zawiadomi  wszystkich  Uczestników  w
sposób określony w niniejszym regulaminie.

 6.3 Organizator  zastrzega sobie  prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym
regulaminie.

 6.4 Dokonane  przez  Organizatora  modyfikacje  regulaminu  oraz  zmiany  terminów  są
wiążące dla Uczestników konkursu.

 7 .Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych

 7.1 Każdy z Uczestników, bądź zespołów autorskich winien do pracy konkursowej załączyć 
pisemne oświadczenie o prawach autorskich do przedłożonego w konkursie utworu 
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego regulaminu.

 7.2 Sposób  przeprowadzenia  i  rozstrzygnięcia  konkursu  nie  może  naruszać  praw
autorskich Uczestników konkursu.

 7.3 Organizator konkursu ma prawo do prezentacji wszystkich prac, bez zapłaty z tego
tytułu wynagrodzenia dla Uczestników konkursu.

 7.4 Wykonawcy prac konkursowych przenoszą na Organizatora konkursu autorskie prawa
majątkowe i prawa pokrewne do korzystania, w różnych formach i postaciach, z
prac konkursowych oraz własność nośników utworu poprzez prawo publikacji prac w
prasie  i  w  mediach  elektronicznych  oraz  prawo  publicznego  udostępnienia,  w
szczególności  na  ogólnodostępnej  wystawie  lub  ekspozycji,  w  katalogu
konkursowym dla celów promocyjnych Organizatora konkursu.
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 8 .Postanowienia końcowe
 8.1 Organizator nie bierze odpowiedzialności za niespełnienie przez Uczestników konkursu

postanowień niniejszego regulaminu.
 8.2 Do spraw nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 z późniejszymi
zmianami).

 9 .Wykaz załączników
Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu konkursu

Załącznik Nr 2 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o prawach autorskich

Załącznik Nr 4 Oświadczenie o związaniu regulaminem konkursu
oraz akceptacji jego warunków

Załącznik Nr 5 Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej

Załącznik Nr 6 Karta identyfikacyjna uczestnika konkursu

Załącznik Nr 7 Regulamin Sądu Konkursowego

Załącznik Nr 8 Granice terenu objętego opracowaniem koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej

ZATWIERDZIŁ: 

                                         Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
                                                     /-/ Dagmara Bednarska
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Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu na

”Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek 
przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku

wraz z ciągiem nadskarpowym”

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

1. Cel, przedmiot konkursu

Przedmiotem  konkursu  jest  wykonanie  koncepcji  skweru  zlokalizowanego  w  Płocku  przy
ul. Kazimierza Wielkiego.  

Celem  niniejszego  konkursu  jest  opracowanie  spójnej  w  wyrazie  urbanistycznym
i architektonicznym,  atrakcyjnej,  funkcjonalnej  koncepcji  zagospodarowania  przestrzeni
publicznej stanowiącej fragment płockiej skarpy wiślanej wraz z pasem nadskarpowym, przy
uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych i konserwatorskich. Zgodnie z przeprowadzonymi
analizami  oraz  konsultacjami  społecznymi  przedmiotowy  teren  winien  stanowić  przestrzeń
wypoczynkowo-rekreacyjną  integrującą  mieszkańców  Płocka.  Głównym  elementem  całej
koncepcji  winien  być  plac  zabaw  dla  dzieci,  który  należy  funkcjonalnie  i  kompozycyjnie
połączyć  ze  sferą  wypoczynkową  przeznaczoną  dla  użytkowników  w  różnych  przedziałach
wiekowych:  dzieci,  młodzieży,  osób  dorosłych  oraz  seniorów.  Ważnym  aspektem  jest
uwzględnienie użytkowników z różnym rodzajem niepełnosprawności.

Zadaniem  Konkursu  jest  uzyskanie  najlepszych  pod  względem  urbanistycznym,
architektonicznym, funkcjonalnym, estetycznym i  eksploatacyjnym rozwiązań projektowanej
przestrzeni wraz z propozycjami programu funkcjonalno-użytkowego oraz wskazanie autora
zwycięskiej koncepcji bądź zespołu autorskiego.

Granice terenu objętego opracowaniem koncepcji urbanistyczno–architektonicznej określono na
załączniku  graficznym (mapa  sytuacyjna  w  skali  1:600)  –  załącznik  nr  8  do  Regulaminu
konkursu. Powierzchnia opracowania wynosi 0,3197 ha.

2. Stan istniejący, ogólne uwarunkowania

Obszar objęty opracowaniem stanowi fragment płockiej skarpy wiślanej posiadającej unikalną
wartość  w  skali  kraju.  Niniejszy  obszar  stanowi  część  płockiej  starówki.  Jest  wpisany  do
rejestru zabytków jako zespół urbanistyczno – architektoniczny i warstwy kulturowe Miasta
Płocka (nr rejestru 51/182/59 W, data wpisania 16.11.1959 r.), a tym samym jest chroniony
prawnie mocą ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
oraz  położony  jest  na  obszarze  rewitalizacji  wyznaczonym Uchwałą  Nr  277/XV/2016  Rady
Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 24.02.2016 r., poz.
1741) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015
poz. 1777 z późniejszymi zmianami).   

Teren  objęty  opracowaniem  jest  niezabudowany,  porośnięty  trawą,  przez  środek  terenu
przebiega droga utwardzona. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu znajduje się spacerowy ciąg
nadskarpowy przebiegający na koronie skarpy oraz schody w Jarze Kazimierza – zejście nad
zalew Sobótka i kąpielisko miejskie. Na terenie znajduje się kilka ławek oraz stoliki do gry w
szachy.  Urządzenia  te  są  niskiej  jakości.  Od  strony  północno-zachodniej  wzdłuż  ciągu
nadskarpowego rosną drzewa. 

Teren  dostępny  jest  od  strony  ciągu  nadskarpowego  oraz  od  ulicy  Kazimierza  Wielkiego.
Występuje  różnica  poziomów pomiędzy ciągiem nadskarpowym, a działkami  469/4,  473/1.
U zbiegu  działek  480  i  474/2  w  ramach  ciągu  nadskarpowego  występuje  bariera
architektoniczna w postaci schodów.

Teren jest uzbrojony w sieć energetyczną, kanalizację sanitarną oraz wodociąg.
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Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz konsultacjami
społecznymi podjętymi  w ramach opracowywania  programu rewitalizacji  głównym problemem
śródmieścia z historycznym centrum miasta, Skarpą Wiślaną i nabrzeżem jest jego fizyczna i
społeczna degradacja. Na terenie tym panuje najtrudniejsza sytuacja przestrzenna i społeczno-
gospodarcza. Jest to teren zaniedbany i trudny do życia, co przekłada się na spadek liczby jego
mieszkańców.  Brakuje placów zabaw, miejsc  do rekreacji i wypoczynku oraz terenów zieleni.
Urządzenia  małej  architektury  charakteryzuje  niska  jakość.  By  przywrócić,  niezwykle
atrakcyjne dzięki swej lokalizacji, niedoinwestowane fragmenty płockiej starówki mieszkańcom
miasta, niezbędne jest zorganizowanie atrakcyjnych, przyjaznych, dobrze skomunikowanych
przestrzeni publicznych oraz miejsc do rekreacji i wypoczynku. 

3. Zalecenia

Założeniem jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w formie skweru, którego głównym
elementem będzie plac zabaw powiązany kompozycyjnie z sąsiednimi terenami wskazanymi w
załączniku  graficznym  do  regulaminu  konkursu,  w  szczególności  w  zakresie  obsługi
komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.

Zaproponowana  koncepcja  powinna  pomóc  w  aktywizacji  ruchowej  i  intelektualnej  oraz
integracji mieszkańców. Skwer powinien stać się miejscem spotkań i wypoczynku wszystkich
grup wiekowych. Należy stworzyć atrakcyjne miejsce, skalą, formą i materiałami przyjazne w
odbiorze dla wszystkich użytkowników terenu. 

Przyjęte  rozwiązania  urbanistyczne,  architektoniczne,  krajobrazowe  i  techniczne  powinny
harmonizować  z  kontekstem  istniejącej  tkanki  historycznej.  Formy  przestrzenne,  w  tym
nawierzchnia, oświetlenie, zieleń oraz elementy małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci,
kosze do segregacji, stoliki, poidełka, karmniki, stojaki na rowery, tablice informacyjne, itp.),
ich  gabaryty,  kolorystyka  i  ujednolicona  stylistyka  powinny  wpisywać  się  harmonijnie  w
kontekst  przestrzenny  obszaru  opracowania.  Teren  powinien  być  dostępny  dla  osób
niepełnosprawnych, osób starszych i osób z ograniczeniami motorycznymi, a także opiekunów
dzieci w wózkach spacerowych. 

Indywidualnymi rozwiązaniami projektowymi należy objąć szczególnie urządzenia zabawowe.
Ich forma i funkcjonalność powinny wyróżniać się na tle rozwiązań typowych i systemowych.
Plac zabaw powinien być spójny tematycznie, nawiązywać do otoczenia,  sprzyjać integracji
mieszkańców, pobudzać do myślenia.

Zaproponowany  system  oświetlenia  obiektu  powinien  nie  tylko  zapewnić  poczucie
bezpieczeństwa użytkowników,  ale  jednocześnie  w umiejętny  sposób powinien eksponować
wybrane elementy jego zagospodarowania.

Elementy zagospodarowania skweru:

Plac zabaw przewidziany na 36 - 60 osób (dzieci i opiekunowie), w tym dzieci do 5-to roku
życia – 15-25 osób. Powinien zawierać urządzenia tematyczne, zapewniające m.in. izolację
wizualną np. tunele, urządzenia wielofunkcyjne. Program obiektu powinien umożliwić dzieciom
jak  największą  aktywność  własną,  kreatywność  i  swobodę  –  możliwości  manipulacji  przy
urządzeniach zabawowych i przekształcania ich. Należy przewidzieć indywidualne rozwiązania
projektowe urządzeń przy zastosowaniu materiałów o podwyższonym standardzie. Plac zabaw
powinien mieć charakter integracyjny poprzez zastosowanie sprzętu zabawowego lub zestawów
umożliwiających korzystanie z nich przez dzieci niepełnosprawne poruszające się na wózkach
inwalidzkich oraz dzieci niewidome i słabowidzące np. emitujące dźwięki pod wpływem zabawy,
do  manipulowania  w  małej  przestrzeni,  emitujące/odbijające  światło,  bogate  w  detale  o
różnych  właściwościach  tj.  kamienie  o  różnej  fakturze,  metal  połączony  z  drewnem.
Zaproponowany  sprzęt  zabawowy  powinien  umożliwiać  współuczestnictwo  w  zabawie
opiekunów oraz korzystanie z tych urządzeń przez dzieci w różnym wieku i dostosowane do ich
możliwości np. huśtawki koszowe, hamaki.

Plac zabaw  zależy  zagospodarować  przy  użyciu  autorskich  pomysłów  i  nowatorskich
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elementów,  które  dodadzą  proponowanym  rozwiązaniom  oryginalności  i  niepowtarzalnego
charakteru,  a  także  łączyć  będą  w  sobie  funkcje  zabawowe  z  edukacyjnymi.  Urządzenia
zabawowe powinny być bezpieczne dla użytkowników oraz spełniać określone prawem normy.
Dopuszcza  się  wprowadzenie  urządzeń  do  zabaw z  wodą  oraz  urządzenia  chroniące  przed
nadmiernym nasłonecznieniem i opadami deszczu. 

Nawierzchnie  -  na  placu  powinno  dominować  naturalne  podłoże.  Wszystkie  powierzchnie
powinny  być  wykonane  z  materiałów  bezpiecznych,  nieurazogennych.  Nawierzchnie  pod
urządzeniami  –  strefy  bezpieczeństwa  naturalne  (żwir  2-8  mm)  lub  sztuczne  ale  w
stonowanych  naturalnych  kolorach  oraz  komunikacyjne  -  naturalne,  z  zastosowaniem  np.
prowadnic,  poręczy  i  ostrzeżeń  zmiany  kierunków,  czy  sygnalizacją  położenia  (poprzez
zastosowanie różnych materiałów i  koloru) oraz zróżnicowaniem wysokości  stopni.  Powinna
pojawić się również ścieżka sensoryczna oraz drewniane podesty i pochylnie. 

Elementy zieleni, będącej dopełnieniem elementów małej architektury–  nasadzenia krzewów,
bylin  i  traw  zróżnicowane  ze  względu  na  kolor,  fakturę,  zapach  oraz  wysokość  –  mogą
przyjmować formę ścieżki florystycznej. Ważnym elementem przestrzeni związanym z zielenią
powinna być łąka kwietna, wolny od urządzeń trawnik do zabaw grupowych oraz elementy
wodne, jako element urozmaicający zabawę a także pnącza i pergole.  Drzewa planowane na
terenie placu zabaw powinny charakteryzować się wyglądem i przydatnością do zabawy – silny
i szybki wzrost oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne (np. wierzby). 

Z  uwagi  na  zróżnicowanie  poziomu  terenu,  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  dzieci  należy
przewidzieć wygrodzenie placu zabaw ogrodzeniem metalowym/drewnianym o wysokości do 1
m osłonięte elementami roślinnymi. 

W części  rekreacyjnej  skweru powinny znaleźć się miejsca na gry zespołowe – np.: klasy,
boule, mini golf. W części wypoczynkowej: ławki lub siedziska (ich forma i ustawienie powinny
sprzyjać integracji  użytkowników) z ciekawym widokiem z elementami wody w sąsiedztwie
roślin, ławeczki ze stolikami do gry w szachy, warcaby, karty, a także miejsca wypoczynku w
formie  np.  stołu  piknikowego/ławostołu  przystosowanego  do  potrzeb  osób  z
niepełnosprawnością.

Wchodzący w zakres opracowania pas nadskarpowy – zachowuje dotychczasową funkcję ciągu
spacerowego. Charakter proponowanych rozwiązań powinien nawiązywać do już istniejących -
wyremontowanych alejek. Należy uwzględnić likwidację istniejących barier architektonicznych
(ciąg nadskarpowy u zbiegu działek 480 i 474/2).

Główne  powiązanie  komunikacyjne  –  dojazd  do  skweru  przewidziany  jest  od  strony  ul.
Kazimierza  Wielkiego  (działka  470/3,  469/6),  natomiast  komunikacja  piesza  łączy  skwer
bezpośrednio z naskarpowym ciągiem pieszym. 

4. Wytyczne konserwatorskie

 plac zabaw należy wkomponować w istniejącą przestrzeń Skarpy
 należy  uwzględnić  historyczny  charakter  miejsca  oraz  jego  ekspozycję  poprzez

zastosowanie  indywidualnych  rozwiązań  projektowych  dla  placu  zabaw  (projekt
indywidualny zabawek, małej architektury, nawierzchni)

 należy zastosować materiały o podwyższonym standardzie i stonowanej kolorystyce
 w koncepcji zagospodarowania terenu należy uwzględnić projekt zieleni
 należy w maksymalnym stopniu zachować istniejące drzewa
 w przypadku  projektowania  urządzeń  wodnych,  wyklucza  się  rozwiązania  w postaci

fontann umieszczonych w płaszczyźnie posadzki przestrzeni publicznie dostępnych
 należy przewidzieć swoistą przegrodę – przesłonę scalającą optycznie od strony skarpy

teren  nowoprojektowanego  skweru  i  placu  zabaw,  przesłaniającą  obiekty
drobnoskalowe. Przegroda ta winna być transparentna. 
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Załącznik nr 2
do regulaminu konkursu na

”Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek 
przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku

wraz z ciągiem nadskarpowym”

...................................................................
Imię i nazwisko składającego wniosek

______________________________
Miejscowość i data

...................................................................
Adres składającego wniosek

...................................................................
Nr telefonu i faksu Urząd Miasta Płocka

Wydział Zamówień Publicznych
plac Stary Rynek 1
09-400 Płock

....................................................................
Adres do korespondencji

....................................................................
Adres poczty elektronicznej

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE STUDIALNYM NA
”Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania

działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku
wraz z ciągiem nadskarpowym”

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o konkursie na wykonanie:

„Opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza
Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym”

składam wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, jednocześnie oświadczam, że
•jako osoba fizyczna, będąca absolwentem studiów wyższych na kierunku architektura,

architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna,
•jako członek Zespołu autorskiego, w którym co najmniej jedna osoba fizyczna jest

absolwentem  studiów  wyższych  na  kierunku  architektura,  architektura  i
urbanistyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna,

•jako podmiot posługujący się osobą fizyczną będącą absolwentem studiów wyższych
na  kierunku  architektura,  architektura  i  urbanistyka,  architektura  krajobrazu,
gospodarka przestrzenna,

spełniam warunki określone w regulaminie Konkursu.

Zgodnie z regulaminem w załączeniu przedkładam poniższe dokumenty:

1.pełnomocnictwo, do reprezentowania uczestnika konkursu;
Uwaga! Dotyczy uczestników konkursu występujących wspólnie lub uczestnika konkursu,
który wyznaczył osobę do występowania w jego imieniu.

2.oświadczenie  o  związaniu  regulaminem konkursu  oraz  akceptacji  jego  warunków  -  
Załącznik Nr 4 do regulaminu;
Uwaga! W  przypadku  Uczestników  występujących  wspólnie,  oświadczenie  o  związaniu
regulaminem  konkursu  oraz  akceptacji  jego  warunków  musi  złożyć  pełnomocnik
reprezentujący Uczestników konkursu występujących wspólnie,
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3.poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia uczelni wyższej
na jednym z kierunków o których mowa w pkt. 2.1.2 regulaminu konkursu;
Uwaga! Ww dokument składa osoba fizyczna samodzielnie występująca w postępowaniu,
co najmniej jedna z osób występujących w Zespole autorskim lub osoba, którą posługuje
się podmiot występujący w postępowaniu o zamówienie publiczne.

4.Numer rachunku bankowego wnioskodawcy:

...............................................................................................................

________________________
miejscowość i data

___________________________________________
podpis osoby lub osób uprawnionych do złożenia

wniosku
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Załącznik nr 3
do regulaminu konkursu na

”Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek 
przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku

wraz z ciągiem nadskarpowym”

OŚWIADCZENIE
o prawach autorskich

Uczestnik / Uczestnicy konkursu oświadcza /oświadczają, iż:
1. praca  konkursowa  zwana  dalej  Utworem  stanowi  przejaw  mojej/naszej

samodzielnej  działalności  twórczej  o  indywidualnym  charakterze  oraz  nie
narusza praw autorskich osób trzecich;

2. przysługują  mi/nam  wszelkie  prawa  do  pracy  konkursowej,  w  tym  prawa
autorskie  i  jestem/jesteśmy  uprawniony/uprawnieni  do  rozporządzania  tymi
prawami,

3. gwarantuję/gwarantujemy,  że  w  chwili  przeniesienia  na  Zamawiającego
majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej będą one wolne od wad
prawnych.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje nieodpłatnie do Utworu
jako całości oraz do każdej jego części,  zezwalając na jego wykorzystanie w
sposób  określony  w  Regulaminie  Konkursu,  a  w  szczególności  na  polach
eksploatacji obejmujących:
1) utrwalanie  i  zwielokrotnianie  Utworu,  w  tym  poprzez  wytwarzanie

i reprodukowanie  kopii  Utworu  jak  i  jego  elementów  w  każdej  technice
i w każdej  formie,  w  szczególności  techniką  drukarską,  reprograficzną,
zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, w sposób stały lub czasowy, w
części  lub  całości  na  wszelkich  nośnikach  danych  znanych  w  chwili
rozstrzygnięcia  konkursu,  włącznie  z  czynnościami  przygotowawczymi  do
sporządzenia egzemplarzy Utworu;

2) obrót  oryginałem  albo  egzemplarzami  nośników,  na  których  utrwalono
Utwór, w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy nośników do
obrotu drogą przeniesienia własności, przez rozpowszechnianie Utworu, jak i
jego elementów we wszelkich formach oraz w publikacjach wszelkiego typu,
w tym w szczególności w formie drukowanej oraz za pomocą sieci Internet, a
także użyczenia lub najmu Utworu albo jego elementów oraz kopii;

3) rozpowszechnianie Utworu w postaci publicznego wyświetlania, odtwarzania,
wykorzystania  całości  Utworu  oraz  jego  elementów  w  działaniach
multimedialnych,  poprzez  takie  publiczne  udostępnienie  Utworu  lub  jego
elementów aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez
siebie  wybranym,  fotografowanie  Utworu  w  celu  udostępnienia  szerszej
publiczności,  opracowanie  według  projektu  prezentacji  multimedialnej,
udostępnianie  i  rozpowszechnianie  w  sieciach  komputerowych,
w szczególności przez Internet jak i poprzez zamieszczenie na serwerach nie
należących do Organizatora, wprowadzanie do pamięci komputera lub innych
urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką włącznie
z  tymczasowa  (czasową)  postacią  pojawiającą  się  np.  w  pamięci  RAM.
Rozpowszechnianie  Utworu  lub nośników,  na których  został  on utrwalony
jest dozwolone pod warunkiem każdorazowego ujawnienia autorów Utworu.

5. Nagrodzony uczestnik bądź członek zespołu autorskiego zezwoli Gminie Miasto
Płock  na  korzystanie  (wykonywanie  zależnego  prawa  autorskiego)  z
wykonanego  w  ramach  konkursu  opracowania  przez  wybrane  przez  Gminę
Miasto  Płock  osoby  trzecie  w  trakcie  wykonywanych  przez  nie  prac
koncepcyjnych lub projektowych. Gmina Miasto Płock, projektant lub dowolnie
wybrana osoba trzecia będzie mogła bez uzyskania odrębnej zgody uczestnika
konkursu wykonać koncepcję lub dokumentację projektową w oparciu o pracę
konkursową (koncepcję), w tym nie uwzględniając wszystkich jej elementów,
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pomijając  lub  zastępując  niektóre,  bez  konieczności  uzyskiwania  zgody
uczestnika  konkursu.  Nagrodzony  uczestnik  konkursu  zezwoli  Gminie  Miasto
Płock  na  wykorzystanie  pracy  do  realizacji  w  dowolnie  wybranym  miejscu
również innym niż wskazane w regulaminie konkursu.

6. W  razie  podjęcia  przez  Gminę  Miasto  Płock  decyzji  o  realizacji  inwestycji
uczestnik  bądź  członek  zespołu  autorskiego zostaną  poinformowani  przez
Organizatora  o  ogłoszeniu  zamówienia  publicznego w przedmiocie  wykonania
projektu budowlanego w oparciu o koncepcję.

7. Uczestnik bądź członek zespołu autorskiego zobowiązuje się do niewykonywania
oraz do zapewnienia niewykonywania względem Organizatora, autorskich praw
osobistych  do  Utworu,  w szczególności  wyraża  zgodę  na  swobodny  wybór
czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia Utworu.

........................     ..........................................................................
miejscowość i data podpis osoby lub osób uprawnionych do złożenia 

wniosku
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Załącznik nr 4
do regulaminu konkursu na

”Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek 
przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku

wraz z ciągiem nadskarpowym”

..................................................................
Imię i nazwisko składającego wniosek

______________________________
Miejscowość i data

...................................................................
Adres składającego wniosek

....................................................................
Nr telefonu i faksu Urząd Miasta Płocka

Wydział Zamówień Publicznych
plac Stary Rynek 1
09-400 Płock

....................................................................
Adres do korespondencji

.....................................................................
Adres poczty elektronicznej

OŚWIADCZENIE
o związaniu regulaminem konkursu

oraz akceptacji jego warunków

NA WYKONANIE „Opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania
działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym”

Oświadczam (-y), że:
1.zapoznałem/(zapoznaliśmy)  się  z  Regulaminem  konkursu  i  nie  wnosimy  do  niego
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/(zdobyliśmy) konieczne informacje do przygotowania
prac konkursowych,
2.jestem/(jesteśmy) związany/(ni) Regulaminem konkursu i akceptuję/(akceptujemy) jego
warunki,
3.wyrażam  zgodę  na  wprowadzenie  zmian  do  pracy  konkursowej  wynikających  z
wytycznych merytorycznych Sądu Konkursowego oraz uwag Organizatora konkursu.

...............................................    .........................................................................

miejscowość i data podpis osoby lub osób uprawnionych do złożenia
wniosku
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Załącznik nr 5
do regulaminu konkursu na

”Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek 
przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku

wraz z ciągiem nadskarpowym”

Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej

Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą:

została przyjęta w dniu ....................................

o godz. ..........................................................

 
 

.....................................................................
podpis i pieczęć pracownika UMP
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Załącznik nr 6
do regulaminu konkursu na

”Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek 
przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku

wraz z ciągiem nadskarpowym”

Karta identyfikacyjna uczestnika konkursu
 

Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą:
 

 
została zgłoszona do Konkursu przez Uczestnika Konkursu:  

 
..............................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika

 
..............................................................................................................................
adres

 
..............................................................................................................................
adres do korespondencji

 
..............................................................................................................................
tel., fax, e-mail

 
Autor/ Zespół autorski:

L.p. imię i nazwisko podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

..............................................     .........................................................................
miejscowość i data podpis osoby lub osób uprawnionych do złożenia

wniosku
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