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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.

 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
adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 51 w Płocku wraz z

planowaną rozbudową i zagospodarowaniem terenu na potrzeby
Płockiej Galerii Sztuki”

 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  urbanistyczno-
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architektonicznej  adaptacji  budynku  przy  ul.  Sienkiewicza  51  wraz  z
planowaną  rozbudową  i  zagospodarowaniem  terenu  na  potrzeby  Płockiej
Galerii  Sztuki  na  podstawie  przekazanego  programu  funkcjonalno-
użytkowego  „Adaptacji  budynku  przy  ul.  Sienkiewicza  51  na  potrzeby
Płockiej  Galerii  Sztuki” oraz na  podstawie  opisu  przedmiotu  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  zabudowy
śródmiejskiej,  przy  uwzględnieniu  uwarunkowań  środowiskowych  i
konserwatorskich.

 1.4.3 Zadaniem  Konkursu  jest  uzyskanie  najlepszych  pod  względem
urbanistycznym,  architektonicznym,  funkcjonalnym,  estetycznym  i
eksploatacyjnym  rozwiązań  projektowanej  przestrzeni  na  podstawie
propozycji zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz wskazanie
autora zwycięskiej koncepcji bądź zespołu autorskiego.

 1.4.4 Granice  terenu  objętego  opracowaniem  koncepcji  urbanistyczno–
architektonicznej  określono  na  załączniku  graficznym  (kopii  mapy
zasadniczej w skali 1:500). Powierzchnia opracowania wynosi 0,1423 ha.

 1.4.5  Koncepcja powinna być przygotowana przy uwzględnieniu warunku, iż koszt
późniejszego  wykonania  dokumentacji  projektowej  i  wykonania  robót  w
formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”  na  wykonanie  zadania  pn.  „Adaptacja
budynku  przy  ul.  Sienkiewicza  51  w  Płocku  wraz  z  planowaną
rozbudową i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Płockiej Galerii
Sztuki”,  na  podstawie  nagrodzonej  koncepcji  nie  może  przekroczyć
8.000.000,00 PLN brutto  (osiem milionów zł  brutto),  zgodnie  z  ustawą
Prawo zamówień publicznych. Uczestnik konkursu przedstawiając koncepcję
powinien  załączyć  wycenę  planowanej  inwestycji  czyli opracować Wartość
Kosztorysową Inwestycji (WKI). Opracowanie to należy wykonać na
podstawie wydawnictwa wskaźników cenowych WKI pod nazwą  „Wartość
Kosztorysowa Inwestycji” publikowanego przez OWEOB „Promocja” Sp. z o.o.
Warszawa. Wskaźniki należy przyjąć z okresu, w którym dokonywana będzie
wycena robót.

 1.4.6 Wyceny należy dokonać dla adaptowanego budynku, planowanej rozbudowy i
zagospodarowania terenu.

 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 Dr hab. inż.arch. Cezary Głuszek

3. Sędzia Alicja Wasilewska

4. Sędzia Ewa Maria Dobek

5. Sędzia Mgr inż. arch. Agata Milczarek

6. Sędzia Michał Balski

7. Sędzia Zofia Ulicka
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8. Sędzia Radosław Piekarz

9. Sekretarz (bez prawa głosu) Agnieszka Wilczak

 1.7 Harmonogram realizacji konkursu

L.p. Czynności Terminy

1. Ogłoszenie konkursu
21.04.2017r.

2. Pytania o wyjaśnienie treści regulaminu 
konkursu

09.05.2017r.

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

17.05.2017r.

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

25.05.2017r.

5. Powiadomienie uczestników konkursu o 
zakwalifikowaniu do konkursu

08.06.2017r.

6. Termin składania prac konkursowych
31.08.2017r.

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu
29.09.2017r.

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
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architektura, architektura i urbanistyka,
•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:
•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
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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
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  adaptacji
budynku  przy  ul.  Sienkiewicza  51  w  Płocku  wraz  z  planowaną
rozbudową i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Płockiej Galerii
Sztuki” 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
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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 08.06.2017 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.
Nie przewiduje się udzielania informacji telefonicznych.

 3.4.3 Lista  Uczestników  zakwalifikowanych  do  udziału  w  konkursie  dodatkowo
zostanie opublikowana na stronach www.bip.ump.pl 

 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 obejmować:
• część budynku podlegającego adaptacji (istniejącą)
• część rozbudowaną (planowaną)
• zagospodarowania terenu

 4.1.3 Opracowanie konkursowe powinno składać się z :
•części opisowej;
•części graficznej;
•części elektronicznej;

                  Do części opisowej należy dołączyć wycenę planowanej inwestycji,
 
Zakres koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obejmuje:

Koncepcja w zakresie zagospodarowania terenu, urządzenia i uzbrojenia terenu, 
koncepcja powinna zawierać:
a)  część ogólną ( opisową):
-  określenie przedmiotu inwestycji,
-  podstawy formalne i merytoryczne opracowania,
-   określenie  lokalizacji:  charakterystyka  terenu (  położenie,  wielkość,  ukształtowanie,
warunki gruntowo – wodne itp. ), problemy własnościowe,
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-  ogólne  omówienie  programu  użytkowego  z  podaniem  zakresu  rzeczowego  i
wyszczególnieniem obiektów zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu
-  powiązania komunikacyjne inwestycji ( układ drogowy wewnętrzny i zewnętrzny),
-  rozeznania branżowe infrastruktury technicznej ze wstępnymi bilansami potrzeb ( woda,
ścieki, energia elektryczna, telekomunikacja, ciepło itd. ), 
-   określenie  warunków  realizacji  (  ogólna  koncepcja  realizacji,  warunki  terenowe
wykonawcy – doprowadzenie wody, energii elektrycznej itd. ),
-   zbiór  dokumentów  technicznych  dotyczących  inwestycji  i  ewentualnych  opinii  i
uzgodnień,
b) część graficzną:
-  przedstawienie inwentaryzacji stanu istniejącego terenu inwestycji, tj. naniesienie na
mapę zasadniczą szaty roślinnej, uzbrojenia itp.
-  koncepcja planu zagospodarowania przestrzennego terenu przedstawiająca rozwiązanie
urbanistyczne projektowanej inwestycji,
-  koncepcja układu komunikacyjnego,
-  ideogramy infrastruktury technicznej,
-  określenie stref uciążliwości i ewentualnej strefy ochronnej,
-  odniesienie się do ewentualnej strefy obsługi i powiązania inwestycji z otoczeniem.

Koncepcja w zakresie opracowań budowlano – instalacyjnych, 
koncepcja powinna  zawierać:
a) część ogólną ( opisową):
-  określenie przedmiotu inwestycji oraz jej przewidywanych efektów,
-  podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji,
-   określenie  lokalizacji:  charakterystyka  terenu (  położenie,  wielkość,  ukształtowanie,
warunki gruntowo – wodne itp.), problemy własnościowe,
-  program użytkowy inwestycji ( charakterystyka programu, wielkość i struktura, zakres
rzeczowy,  omówienie  problematyki  osób  niepełnosprawnych,  omówienie  problematyki
obrony cywilnej),
- charakterystyczne parametry techniczne: kubatura, powierzchnia użytkowa
-   ustalenie  wytycznych  dotyczących  zaopatrzenia  w  media  (  woda,  ciepło,  energia
elektryczna itp.) oraz odprowadzenie ścieków,
-  propozycje rozwiązań architektoniczno – budowlanych  ( rozwiązania przestrzenne  i
funkcjonalne,  określenie  przewidywanego  standardu  wykończenia  materiałowego  i
wyposażenia obiektu,  wytyczne dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych i  instalacyjnych )
oraz sieci uzbrojenia terenu
-  omówienie oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne,
-  zbiór dokumentów technicznych i ewentualnych uzgodnień,
-  wykaz  normatywów mających zastosowanie  w projekcie,  których spełnienie  zapewni
uzyskanie przewidywanych standardów.
- wpływ oddziaływania planowanej inwestycji na zabudowę sąsiadującą, w tym oficynę na
działce nr 541 oraz wskazanie wytycznych do projektowania
b) część graficzną:
-  rozwiązania architektoniczno – urbanistyczne projektowanej zabudowy,
-  projekty koncepcyjne – architektoniczne obiektów, w tym rzuty wraz z rozplanowaniem
funkcjonalno-użytkowym, przekroje, elewacje, wizualizacje przestrzenne 
-   niezbędne  uszczegółowienie  koncepcji  w  zakresie  konstrukcyjno  –  materiałowym i
instalacyjnym

Wartość Kosztorysowa Inwestycji  (WKI)– opracowanie to należy wykonać na podstawie
wydawnictwa wskaźników cenowych WKI pod nazwą  „Wartość Kosztorysowa Inwestycji”
publikowanego przez OWEOB „Promocja” Sp. z o.o. Warszawa. Wskaźniki należy przyjąć z
okresu, w którym dokonywana będzie wycena robót.
Wyceny  należy  dokonać  dla  adaptowanego  budynku,  planowanej  rozbudowy  i
zagospodarowania terenu.

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

Część  graficzna  opracowania  winna  być  wykonana  w  4  egzemplarzach w  formie
papierowej  w  formacie  min.  A3  i  dołączona  do  części  opisowej  tworzącej  spójne
opracowanie oraz dodatkowo  przedstawiona na planszach w formacie min. A2, sztywne,
lekkie, o grubości maks. 10 mm w układzie pionowym lub poziomym. Na części graficznej
pracy  dopuszcza  się  umieszczanie  opisów,  szkiców,  schematów,  informacji
uzasadniających/opisujących założenia koncepcji wg decyzji Uczestnika. 

Część elektroniczna koncepcji urbanistyczno-architektonicznej  powinna obejmować płytę
CD  lub  DVD  zawierającą  zapis  elektroniczny  części  graficznej  i  opisowej  w  formacie
nieedytowalnym  (PDF).  Praca  w  zapisie  elektronicznym ma być  pozbawiona  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

Inwestycji i  Remontów  pok. 236 na II piętrze budynku B, 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
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uniemożliwiający  uszkodzenie  w  czasie  transportu.  Za  dostarczenie  i
przekazanie pracy odpowiada Uczestnik konkursu. Opakowanie musi zostać
opisane:
„Opracowanie  koncepcji  urbanistyczno-architektonicznej  adaptacji
budynku  przy  ul.  Sienkiewicza  51  w  Płocku  wraz  z  planowaną
rozbudową i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Płockiej Galerii
Sztuki”
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
umieszczonym na nim adresem:

Urząd Miasta Płocka
 Wydziale Inwestycji i Remontów  pok. 236 

09-400 Płock, plac Stary Rynek 1,
 

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. 20 pkt 

5 walory eksploatacyjne i dyspozycje materiałowe   max. 20 pkt 
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 5.2 Nagrody.

 5.2.1 Organizator konkursu przewiduje przyznanie pieniężnych nagród I, II i III o
łącznej wartości 50.000,00 zł z podziałem na:

nagroda I 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych)

nagroda II 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych)

nagroda III 5 000,00 zł ( pięć tysięcy złotych)

 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
50.000,00 zł.

 5.2.4 Nagrodę I może otrzymać praca, która uzyska min. 80 pkt.
 5.2.5 Nagroda II może otrzymać praca, która uzyska min. 65 pkt.
 5.2.6 Nagrodę III może otrzymać praca, która uzyska min. 50 pkt.
 5.2.7 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 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
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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.

 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 adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 51 w Płocku wraz z
planowaną rozbudową i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki””

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

1. Cel, przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej adaptacji
budynku przy  ul.  Sienkiewicza  51 wraz z  planowaną rozbudową i  zagospodarowaniem
terenu  na  potrzeby  Płockiej  Galerii  Sztuki  na  podstawie  przekazanego  programu
funkcjonalno-użytkowego  „Adaptacji  budynku  przy  ul.  Sienkiewicza  51  na  potrzeby
Płockiej Galerii Sztuki”.

Celem  niniejszego  konkursu  jest  opracowanie  spójnej  w  wyrazie  urbanistycznym
i architektonicznym,  atrakcyjnej,  funkcjonalnej  koncepcji  zagospodarowania  przestrzeni
publicznej  stanowiącej  fragment  zabudowy  śródmiejskiej,  przy  uwzględnieniu
uwarunkowań środowiskowych i konserwatorskich.

Zadaniem  Konkursu  jest  uzyskanie  najlepszych  pod  względem  urbanistycznym,
architektonicznym,  funkcjonalnym,  estetycznym  i  eksploatacyjnym  rozwiązań
projektowanej przestrzeni na podstawie propozycji zawartych w programie funkcjonalno-
użytkowym oraz wskazanie autora zwycięskiej koncepcji bądź zespołu autorskiego.

Granice  terenu  objętego  opracowaniem  koncepcji  urbanistyczno–architektonicznej
określono na załączniku graficznym (kopii mapy zasadniczej w skali 1:500). Powierzchnia
opracowania wynosi 0,1423 ha.

2. Stan istniejący, ogólne uwarunkowania

Budynek istniejący zlokalizowany jest na działce nr 538 Obręb 8 – Śródmieście. Teren
objęty zamówieniem obejmuje również sąsiednią działkę nr 537 z wykorzystaniem pod
ww. inwestycję.
Budynek przy ul. H.Sienkiewicza 51 figuruje pod nr 327 w gminnej ewidencji zabytków,
prowadzonej  mocą  Zarządzenia  Nr  3107/2013  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia
17.05.2013r. w sprawie prowadzenia ewidencji zabytków, znajdujących się w granicach
administracyjnych Gminy – Miasto Płock; ponadto zlokalizowany jest na terenie zespołu
urbanistyczno  -  architektonicznego  i  warstw  kulturowych  miasta  Płocka  (  wpisany  do
rejestru zabytków pod nr  51/182/59/W, data  wpisania  16.11.1959r.)  i  podlega z  tego
tytułu ochronie konserwatorskiej. 
Na powyższym terenie nie ustalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Adaptacja budynku wraz z jego rozbudową ma powstać na działkach nr 537 i 538 . Łączna
powierzchnia przedmiotowego terenu objętego opracowaniem wynosi 1423 m2.
Istniejący budynek posiada jedną kondygnację podziemną, trzy kondygnacje nadziemne.
Rok zakończenia budowy datowany jest na 1870r. Budynek o konstrukcji: fundamenty -
ceglane, ściany – ceglane, stropy drewniane, dach: konstrukcja drewniana, kryty blachą,
schody  betonowe  i  drewniane.  Budynek  posiadał  14  lokali  mieszkalnych  o  łącznej
powierzchni 487,52 m2. Stan techniczny – bardzo zły. Dokonano rozbiórki dwóch oficyn
bocznych  –  cz.  lewa  i  prawa.  W  2015r.  budynek  został  opróżniony  i  wyłączony  z
użytkowania.

3. Zalecenia

W budynku Płockiej Galerii Sztuki należy zapewnić powierzchnię użytkową o wielkości ok.
1000  m2 z  jej  uzupełnieniem  o  powierzchnię  komunikacyjną  oraz  powierzchnię
pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych  i  technicznych,  związanych  z  techniczną  obsługą
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funkcjonowania obiektu – w zakresie spełniającym wymagania przepisów.

Brak  należytej  przestrzeni  magazynowej  oraz  odpowiednich  warunków ekspozycyjnych
powoduje,  że nie  jest ona w chwili  obecnej  dostępna dla  szerokiej  publiczności,  a jej
prezentacja w całości nie jest możliwa.W tym zakresie obecna siedziba Płockiej Galerii
Sztuki przy ul. Sienkiewicza 36 w Płocku nie spełnia nowoczesnych wymogów dotyczących
ekspozycji  i  przechowywania  dzieł  sztuki  współczesnej.   Z  powodu  ograniczonej
powierzchni Galeria nie może zapewnić odbiorcom pełnej oferty kulturalnej i edukacyjnej
oraz odpowiedniego korzystania z niej.
Mimo  to,  dzięki  działaniom  konsekwentnie  realizowanym  od  wielu  lat  przez  zespół
pracowników  Galeria  przyciaga  własną,  stale  poszerzającą  się  publiczność.  W  wielu
przypadkach pomieszczenia Galerii nie mogą jednak pomieścić zgromadzonej publiczności.
Ograniczona  widoczność  oraz  niedostateczna  wentylacja  skutecznie  utrudniają  kontakt
widza z prezentowaną sztuką.
Najbardziej odczuwalne są braki:
- pomieszczeń wystawienniczych i magazynowych
- pomieszczeń na działalność edukacyjną
- pomieszczeń części administracyjno-biurowej
- publicznych miejsc integracji widza
- sali konferencyjno-kinowej
- właściwej ilości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
- właściwej wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń
- odpowiednich sal ekspozycyjnych do prezentacji wielkogabarytowych dzieł sztuki
- profesjonalnego biura obslugi widza oraz przestronnej szatni mogącej obsłużyć większą
liczbę osób
    
Proponuje  się  rozważenie  takiego  architektonicznego  ukształtowania  bryły  i  części
przestrzeni  ekspozycyjnej,  by  znalazło  się  miejsce  na  wyeksponowanie  wątku
odtwarzającego romański  układ  ciosów kamiennych, jaki  zachował się  w najstarszych
partiach murów katedry i zabudowań tumu. Dzięki temu siedziba PGS nie będzie wyglądać
jak jedna z wielu anonimowych white cube - standardowych przestrzeni dla eksponowania
sztuki.   Poza  tym,  tak  zaprojektowana  przestrzeń  ekspozycyjna  pozwoliłaby  PGS
skuteczniej  podjąć  próby  ukształtowania  własnej  strategii  ekspozycyjnej  w  oparciu  o
zakwestionowanie  przesadnego  i  anachronicznego,  w  obecnej  praktyce  artystycznej,
dystansu pomiędzy sztuką współczesną i dawną.
 
Wszystkie  te  niedogodności  hamują  dalszy  rozwój  Płockiej  Galerii  Sztuki,  która  ma
podstawy merytoryczne, żeby stać się centrum sztuki w tej części Polski. Główną funkcją
takiego  centrum  powinna  być  integracja  mieszkańców  miasta  wokół  wydarzeń
kulturalnych. Aby sprostać tym wymaganiom Galeria musi mieć odpowiednie miejsce i
warunki przestrzenne do realizacji tak szeroko zakrojonego celu.

Proponowana lokalizacja budynku przy ul.  Sienkiewicza 51 na potrzeby Płockiej Galerii
Sztuki  ze  względu  na  ograniczenia  konstrukcyjne  nie  spełnia  obecnie  obowiązujących
warunków  technicznych  w  zakresie   przepisów  przeciwpożarowych,  zapewnienia
właściwych ciągów komunikacyjnych oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych w celu
zapewnienia potrzeb inwestycyjnych Płockiej Galerii Sztuki. 
Dalszy rozwój Płockiej Galerii Sztuki wymaga zatem pozyskania dodatkowych powierzchni
uzyskanych w wyniku  adaptacji  budynku przy  ul.  Sienkiewicza  51  przeznaczonego  na
potrzeby Plockiej Galerii Sztuki wraz z niezbędną rozbudową  i zagospodarowaniem terenu
w celu spełnienia powyższych wymagań.

4. Wytyczne konserwatorskie

- zasadne jest zastosowanie materiałów wykończeniowych o podwyższonym standardzie;
-  wyklucza  się  możliwość  docieplenia  elewacji  frontowej  budynku  od  zewnątrz  -
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ewentualne roboty  termomodernizacyjne  budynku winny być  rozważane  po uprzednim
wykonaniu analizy zużycia energii budynku, której wyniki stanowiłyby materiał wyjściowy
do  opracowania  ewentualnej  dokumentacji  projektowej  oraz  doboru  odpowiedniego
sposobu i technologii docieplenia (uwzględniającego aspekty konserwatorskie w zakresie
zapobiegania  zagrożeniom  negatywnego  wpływu  na  oryginalną  substancję  zabytkową
budynku);  z  konserwatorskiego  punktu  widzenia,  tego  rodzaju  analiza  jest  konieczna,
albowiem przyczyna utraty ciepła nie musi tkwić w ścianach, ale np.: w braku izolacji
fundamentów, braku docieplenia stropów, stropodachu, niewłaściwej wentylacji budynku i
ogrzewania;
-  w  ramach  remontu  dachu  należy  wypracować  spójną  formę  architektoniczną  oraz
uporządkować układ lukarn na połaciach dachowych zgodnie z istniejącymi podziałami na
elewacji budynku, z konserwatorskiego punktu widzenia nie ma możliwości wprowadzenia
okien połaciowych od strony ul. Sienkiewicza
-  z  konserwatorskiego  punktu  widzenia,  możliwa  jest  rozbudowa  budynku  (jako
zwiększenie      powierzchni  użytkowej)  poprzez  dodanie  nowej  kubatury,  przy  czym
preferowane  jest  uzupełnienie  zabudowy  pierzejowej  ul.  Sienkiewicza,  a  w  następnej
kolejności  rozbudowa  w  kierunku  podwórza;  należy  zastosować  współczesną  formę
harmonizującą  stylistycznie  z  istniejącą  zabudową  (rozbudowa  nie  może  „udawać”
zabytku);  ewentualna  kubatura  wewnątrz  działki  nie  może  stanowić  dominanty
kubaturowej  i  konkurencji  pod  względem  wystroju  architektonicznego  w  stosunku  do
istniejącego budynku,
-  z konserwatorskiego punktu widzenia nie możliwe jest wprowadzanie zmian kształtu i
wielkości  istniejących  otworów okiennych;  w przypadku  konieczności  wymiany  stolarki
okiennej  na  nową  należy  odtworzyć  kształt,  wymiary  i  podziały  istniejących  skrzydeł
okiennych;
-  na  prowadzenie  robót  budowlanych,  prac  archeologicznych  przy  zabytku  oraz
ewentualnych prac geotechnicznych/geologicznych wykonywanych w ramach zamierzenia,
należy  uzyskać  pozwolenie  konserwatorskie,  które  zostanie  wydane  po  złożeniu  w
tutejszym Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Płocka stosownego
wniosku wraz  z wymaganymi załącznikami.

5.  Załączniki

● Załącznik  Nr  1  do  OPZ -  Granice  terenu  objętego  opracowaniem  koncepcji
urbanistyczno–architektonicznej - kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

● Załącznik  Nr  2  do  OPZ -  Program funkcjonalno-użytkowy  w  ramach  zadania
inwestycyjnego „Adaptacja budynku  na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki”.
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Załącznik nr 2
do regulaminu konkursu na
„Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 51 w Płocku wraz z
planowaną rozbudową i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki””

...................................................................
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 adaptacji budynku przy

ul. Sienkiewicza 51 w Płocku wraz z planowaną rozbudową i
zagospodarowaniem terenu na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki”

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o konkursie składam wniosek o dopuszczenie do
udziału w konkursie, jednocześnie oświadczam, że

•jako osoba fizyczna, będąca absolwentem studiów wyższych na kierunku architektura,
architektura i urbanistyka,

•jako członek Zespołu autorskiego, w którym co najmniej jedna osoba fizyczna jest
absolwentem  studiów  wyższych  na  kierunku  architektura,  architektura  i
urbanistyka,

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

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,

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.
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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 adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 51 w Płocku wraz z
planowaną rozbudową i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki”

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,
pomijając  lub  zastępując  niektóre,  bez  konieczności  uzyskiwania  zgody
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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  adaptacji  budynku  przy  ul.  Sienkiewicza  51  w  Płocku
wraz z planowaną rozbudową i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki”

..................................................................
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 „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 51 w Płocku wraz z planowaną

rozbudową i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki”

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 adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 51 w Płocku wraz z
planowaną rozbudową i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki”

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 adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 51 w Płocku wraz z
planowaną rozbudową i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki”

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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