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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

1.1. Organizatorem Konkursu i Zamawiającym jest:
Gmina-Miasto Płock
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

1.2. Przepisy prawne mające zastosowanie w niniejszym Konkursie:
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.

poz. 1579 ze zm.), zwana dalej PZP;
 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.

z 2017 roku, poz. 880 ze zm.);
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 ze

zm.);
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.

U. z 2017 roku, poz. 1595); 
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 459 ze

zm.);   
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.

Dz. U. z 2017 r. poz.1073); 
 Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.
U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest:
 w  Wydziale  Zamówień  Publicznych  Urzędu  Miasta  Płocka  na  wniosek  Uczestnika

Konkursu;
 w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Płocka  –  serwis  internetowy

www.bip.ump.pl  - zakładka "zamówienia publiczne".

2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ORGANIZATOREM

2.1. Wnioski, załączniki, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje Organizator i Uczestnik
Konkursu przekazuje w formie pisemnej, z zastrzeżeniem pkt. 2.2. i 2.3.

2.2.  Organizator zakłada porozumiewanie  się  z  Uczestnikami Konkursu drogą elektroniczną
przy przekazywaniu następujących dokumentów:

a) wezwanie  do  uzupełnienia  dokumentów  kierowane  do  Uczestników  Konkursu,  na
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP,

b) wyjaśnienia  i  odpowiedzi  dotyczące treści  Regulaminu Konkursu,  zgodnie  z  pkt.  2.4
ppkt. b) Regulaminu Konkursu,

c) zawiadomienie Uczestników Konkursu, którzy zostali wykluczeni z postępowania,
d) zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszenie do składania prac

konkursowych,
e) zawiadomienie o rozstrzygnięciu Konkursu,
f) zawiadomienie o unieważnieniu Konkursu,
g) wyjaśnienia  Uczestników  Konkursu  dotyczące  dokumentów  złożonych  z  wnioskiem

o dopuszczenie do udziału w Konkursie, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy PZP.
2.3.  Uczestnikom  Konkursu,  którzy  nie  posiadają  konta  poczty  elektronicznej,  bądź  nie
wskazali  tego  konta  we  wniosku,  wszelkie  oświadczenia,  zawiadomienia,  wnioski  oraz
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informacje przekazywane będą za pośrednictwem poczty lub gońca.

2.4.  Organizator  Konkursu  przekazuje  poprzez  umieszczenie  na  stronie  internetowej
Organizatora  Konkursu  pod  adresem:  www.bip.ump.pl –  zakładka  „zamówienia  publiczne”
następujące informacje:

a) treść Regulaminu Konkursu,
b) treść wyjaśnień, pytań i odpowiedzi dotyczących Regulaminu Konkursu bez ujawniania

źródła zapytania,
c) zawiadomienie o liście uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie i zaproszenie

do składania prac konkursowych,
d) zawiadomienie o rozstrzygnięciu i wynikach Konkursu,
e) zawiadomienie o unieważnieniu Konkursu.

2.5. Postępowanie odbywa się w języku polskim. Wszelkie pisma i korespondencja składane w
trakcie  postępowania między Organizatorem Konkursu i  Uczestnikiem Konkursu muszą być
sporządzone  w języku  polskim.  Dokumenty,  materiały  i  inne  informacje  złożone  w  języku
innym niż polski nie będą rozpatrywane.

2.6. Adres do korespondencji związanej z niniejszym Konkursem:
Urząd Miasta Płocka
Wydział Zamówień Publicznych
pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
z  dopiskiem:  „Konkurs  na  opracowanie  koncepcji  urbanistyczno-architektonicznej
zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku”

Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  skutki  braku  zachowania  przez  Uczestnika
Konkursu powyższego wymogu.

2.7.  Osobą  uprawnioną  do  kontaktu  z  Uczestnikami  Konkursu  jest:  Agnieszka  Wilczak
pracownik Wydziału Zamówień Publicznych tel/fax 24 367 16 15, adres poczty elektronicznej:
przetargi@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.

3. FORMA I CEL KONKURSU

3.1. Niniejszy Konkurs, zgodnie z art. 110 i art. 121 ust. 4 ustawy PZP jest przyrzeczeniem
publicznym,  w  którym  przez  publiczne  ogłoszenie  Zamawiający  przyrzeka  nagrodę  za
wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez Sąd Konkursowy pracy konkursowej oraz
zapewnia,  że  do  czasu  rozstrzygnięcia  Konkursu  przez  Sąd  Konkursowy  niemożliwe  jest
zidentyfikowanie autorów prac konkursowych.

3.2. Konkurs organizowany jest w formie jednoetapowego otwartego konkursu urbanistyczno -
architektonicznego,  realizacyjnego,  w  którym  Uczestnicy  Konkursu  składają  wnioski
o dopuszczenie  do  udziału  w  Konkursie,  a  Organizator  dopuszcza  do  udziału  w  konkursie
i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w
Regulaminie Konkursu.

3.3.  Celem  niniejszego  Konkursu  jest  uzyskanie  spójnej  w  wyrazie  urbanistycznym
i architektonicznym,  atrakcyjnej,  funkcjonalnej  koncepcji  zagospodarowania  przestrzeni
publicznej.

3.4.  W  wyniku  rozstrzygnięcia  Konkursu  wybrany  autor/zespół  autorski  najlepszej  pracy
konkursowej  zostanie  zaproszony  do  wzięcia  udziału  w  negocjacjach  w  postępowaniu
o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie
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dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego objętego opracowaniem konkursowym. 

4. PLANOWANY ŁĄCZNY KOSZT WYKONANIA PRAC REALIZOWANYCH NA 
PODSTAWIE PRACY KONKURSOWEJ

4.1. Wartość konkursu nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy PZP, tj.: równowartości kwoty 209.000 Euro. (Kurs euro zgodnie z ustawą
PZP.)

4.2.  Szacunkowy  łączny  koszt  wykonania  robót  realizowanych  na  podstawie  dokumentacji
projektowej  (łącznie  z  nadzorami  autorskimi),  która  zostanie  opracowana  zgodnie  z  pracą
konkursową,  nie  przekroczy  kwoty  10  000  000 złotych  brutto  (słownie:  dziesięć  milionów
złotych).

4.3. Podany w pkt. 4.2 maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji:
a) nie obejmuje kosztów przygotowania i przeprowadzenia Konkursu,
b) nie  obejmuje kosztów opracowania kompletnej  dokumentacji  projektowej  i  pełnienia

nadzoru autorskiego, 
c) nie  obejmuje kosztów opracowania  projektu  i  wykonania  pomnika  Obrońców Płocka

1920 roku, planowanego do zlokalizowania na terenie objętym zakresem Konkursu.

5. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem  konkursu  jest  wykonanie  koncepcji  urbanistyczno-architektonicznej
zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku na podstawie uwarunkowań zawartych
w  niniejszym  Regulaminie  i  załącznikach.  Proponowane  rozwiązania  muszą  być  zgodne
z przepisami obowiązującego prawa.

Granice obszaru opracowania konkursowego przedstawiono na mapie będącej załącznikiem nr
1 do niniejszego Regulaminu Konkursu. Obszar zajmuje powierzchnię 0,9 ha.

Przy realizacji przedmiotu Konkursu należy uwzględnić historyczne i obecne uwarunkowania,
które opisane zostały w załączniku nr 2A i 2B do Regulaminu Konkursu. 

5.1. Wymagania kompozycyjne

Wymagania ogólne
Projektowana koncepcja powinna uwzględniać historyczny charakter placu Narutowicza oraz
planowane  zlokalizowanie  na  jego  terenie  pomnika  Obrońców  Płocka  1920  roku,  którego
wstępny projekt przedstawiono w załączniku nr 2A do niniejszego Regulaminu Konkursu.

Organizator  dopuszcza  zaproponowanie  w  obrębie  placu  inną,  niż  sugerowana  na  mapie
(załącznik nr 2B), lokalizację  planowanego pomnika Obrońców Płocka 1920 roku, przy czym
zaproponowana lokalizacja powinna uwzględniać osi widokowe i kompozycyjne placu. 

Zagospodarowanie  placu  powinno  eksponować  główne  widoki,  otwarcia  kompozycyjne
i panoramy  w  przestrzeni  placu.  Elementy  zagospodarowania  tj.  posadzka,  zieleń,  mała
architektura powinny harmonijnie wpisywać się w kompozycję urbanistyczną.
Przy projektowaniu należy uwzględnić:

• zrealizowaną już północną część nawierzchni placu wskazaną na załączniku mapowym
nr 2B,

• opracowany projekt remontu Płyty Nieznanego Żołnierza wraz z otoczeniem stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu Konkursu.
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Proponowane  nowe  elementy  zagospodarowania  placu  nie  powinny  konkurować  wizualnie
z otaczającą  zabudową,  planowanym  pomnikiem  Obrońców  Płocka  oraz  Płytą  Nieznanego
Żołnierza,  lecz  tworzyć dla  nich dopełniające tło,  porządkujące przestrzeń.  Zaproponowana
wysokość pomnika powinna uwzględniać kontekst architektoniczny. 

Wytyczne z zakresu ochrony konserwatorskiej
Obszar  Placu  Gabriela  Narutowicza  zlokalizowany  jest  na  obszarze  zabytkowego  zespołu
urbanistyczno – architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka (wpisany do rejestru
zabytków pod numerem 51/182/59W, data wpisania: 16.11.1959 r.). Planowane zamierzenie
należy zaprojektować i docelowo, zrealizować w sposób, który nie wpłynie negatywnie na stan,
wygląd i odbiór zabytkowego układu urbanistyczno – architektonicznego.

Wątek wiodący w zagospodarowaniu placu należy wpisać w kontekst otoczenia historycznej
zabudowy  zabytkowego  zespołu  urbanistyczno  –  architektonicznego  i  warstw  kulturowych
miasta Płocka. Zagospodarowanie powinno uwzględniać reprezentacyjną funkcję placu podczas
uroczystości  patriotycznych;  ponadto  należy  zaprojektować  je  w  sposób  uwzględniający
wartości kulturowe miejsca i zabytkowy charakter zabudowy stanowiącej otoczenie placu. 

Należy wyprowadzić funkcję szaletu miejskiego z przestrzeni placu. Należy rozważyć kwestię
likwidacji  miejsc  parkingowych  zgrupowanych  u  zbiegu  ulicy  Chojnackiego  z  Placem
Narutowicza, w celu uczytelnienia rysunku placu i umożliwienia jego spójnej aranżacji. 

W zagospodarowaniu placu należy uwzględnić małą architekturę oraz materiały wykończenia
nawierzchni o podwyższonym standardzie stosownie do rangi miejsca oraz charakteru obszaru
zabytkowego zespołu urbanistyczno – architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka. 

Pomnik  Obrońców  Płocka  1920  roku  powinien  komponować  się  z  całością  założenia
zaproponowanego  do  realizacji  na  przedmiotowym  terenie.  Nie  powinien  on  stanowić
dominanty  wysokościowej  i  kubaturowej  na  tle  sąsiadującej  zabudowy,  gdyż  spowoduje  to
„spersonalizowanie”  tej  niewielkiej  przestrzeni  i  nadanie  jej  charakteru  martyrologicznego,
w szczególności biorąc pod uwagę fakt, iż w przestrzeni placu zlokalizowane są: dwie tablice z
brązowego kamienia umieszczone na elewacji frontowej budynku dawnego Odwachu (na jednej
z nich wymieniono 59 znanych z nazwiska bohaterów oraz wspomniano tych nieznanych, drugą
zaś poświęcono Marszałkowi Piłsudskiemu - honorowemu obywatelowi miasta) oraz pomnik -
Grób Nieznanego Żołnierza, upamiętniający bohaterskich obrońców Płocka zarówno z okresu
walk 1939 -1945, jak i z roku 1920.

5.2. Wymagania funkcjonalne

Wymagania ogólne
Koncepcja  powinna  wprowadzać  rozwiązania  sprzyjające  wytworzeniu  wysokiej  jakości
przestrzeni  publicznej  w  centrum  miasta, generującej  przepływy  ludzi  i  budzącej
zainteresowanie.  Zaprojektowana  przestrzeń  placu  powinna  być  inkluzyjną  przestrzenią
spotkań,  zachęcającą  mieszkańców  do  spędzania  w  niej  czasu  wolnego  i  wzajemnych
interakcji.

Lokalizacja placu – na skrzyżowaniu pomiędzy ulicą Tumską i  Wzgórzem Tumskim, Starym
Rynkiem, a placem Obrońców Warszawy wymaga szczególnego przeanalizowania stref ruchu
pieszego.  Proponowane  zagospodarowanie  powinno  w sposób  prosty  i  czytelny  umożliwiać
swobodne przemieszczanie pomiędzy przylegającymi przestrzeniami publicznymi.
Powstała  przestrzeń  powinna  odpowiadać  na  obecne  i  przyszłe  potrzeby  mieszkańców
i użytkowników. 

Przyjęte rozwiązania powinny uwzględniać podział placu na strefy ruchu pieszego, kołowego
oraz strefy miejsc parkingowych.
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Komunikacja
Zadaniem konkursu jest opracowanie i wybór rozwiązania, które w najlepszy sposób pogodzi
ruch pieszy z ruchem kołowym dla poprawy bezpieczeństwa i sprawności ruchu. Należy dążyć
do uspokojenia ruchu samochodowego w rejonie placu, zachowując jednocześnie przejezdność
po obwodzie placu oraz w ciągu ulic Kościuszki – Mostowa.

W szczególności należy uwzględnić:
▪ obsługę komunikacyjną budynku Sądu Okręgowego i Rejonowego, przyległych

posesji oraz dojazd do przyległych ulic,
▪ organizację miejsc parkingowych w obrębie placu,
▪ organizację 3 miejsc postoju dla taksówek w obrębie placu,
▪ prowadzenie ruchu rowerowego w tej samej przestrzeni co samochodowego,
▪ lokalizację stacji planowanego roweru miejskiego.

Ponadto organizator dopuszcza:
▪ korektę przebiegu stref ruchu kołowego,
▪ wprowadzenie strefy ruchu uspokojonego na obszarze placu lub jego fragmencie,
▪ uspokojenie  ruchu  kołowego  za  pomocą  dopuszczalnych  rozwiązań

projektowych,
▪ zmniejszenie liczby miejsc postojowych na placu w stosunku do stanu obecnego.

Prace konkursowe powinny zawierać schemat obsługi komunikacyjnej oraz organizacji miejsc
parkingowych dla obszaru opracowania i przyległych ulic.

Cele społeczne
Projektanci  powinni  zaproponować  sposoby  poprawiające  aktywność  użytkowników  oraz
sprzyjające integracji społecznej mieszkańców w obrębie placu.

Zamawiający  oczekuje  pokazania  różnych  możliwych  sposobów użytkowania  i  aranżowania
placu, adekwatnych do jego charakteru i możliwości oraz zaproponowania różnych scenariuszy
organizowania ich przestrzeni.

W szczególności należy:
▪ zaproponować  lokalizacje  strefy  wypoczynku  biernego  wyposażone

w odpowiednie  meble  miejskie  w  tym  odpowiednią  liczbę  miejsc  siedzących
niezwiązanych z działalnością komercyjną,

▪ zaproponować miejsca lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych,
▪ przeanalizować  funkcjonowanie  placu  w  trakcie  różnorodnych  imprez  (np.

jarmarków,  kameralnych  koncertów,  festynów,  uroczystości  patriotycznych,
rocznicowych itp.),

▪ przestrzeń  placu  zaprojektować  z  uwzględnieniem  zasad  budownictwa
dostępnego, czyli z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

5.3. Estetyka przestrzeni

Mała architektura i materiały wykończeniowe
Wyposażenie  placu  powinno  odpowiadać  potrzebom  przestrzeni  publicznej  o  wysokim
standardzie. Poszczególne elementy powinny tworzyć spójną całość, a ich rozmieszczenie w
przestrzeni  –  wrażenie  uporządkowania.  Preferowane są  rozwiązania  trwałe  i  funkcjonalne,
oryginalne w formie, podkreślające indywidualny charakter przestrzeni.

Nowa posadzka  powinna  być  dopasowana  materiałowo  oraz  kolorystycznie  do  istniejącego
fragmentu posadzki w północnej części placu (oznaczonego na załączniku mapowym nr 2B)
oraz uwzględniać projekt remontu Płyty Nieznanego Żołnierza wraz z otoczeniem (załącznik nr
3).  

W  celu  stworzenia  przestrzeni  w  pełni  otwartej,  elementy  zagospodarowania  powinny
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uwzględniać  potrzeby  użytkowników w różnym wieku,  sprawnych  oraz  z  różnymi  formami
niepełnosprawności.

W szczególności należy zaproponować następujące elementy małej architektury:
▪ ławki  i  siedziska  o  formie  dostosowanej  do  użytkowników  w  różnym  wieku

i o różnym stopniu sprawności,
▪ lampy i inne elementy oświetlenia,
▪ kosze na odpadki,
▪ stojaki na rowery,
▪ aranżację ogródków gastronomicznych,
▪ gazony oraz kraty ochronne wokół drzew,
▪ elementy miejskiej  informacji  z  uwzględnieniem Systemu Informacji  Miejskiej

(Uchwała  Nr  386/XXIV/2012  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  maja  2012  r.
w sprawie  Systemu  Informacji  Miejskiej  na  terenie  Gminy-Miasto  Płock  ze
zmianami: Uchwała Nr 462/XXVIII/2012 z dnia 30 października 2012 r., Uchwała
Nr  849/L/2014 z  dnia  26  sierpnia  2014 r.,  Uchwała  Nr  121/VII/2015 z  dnia
28 kwietnia 2015 r., Uchwała Nr 588/XXXIII/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.),

▪ barierki, słupki lub inne elementy wydzielające fizycznie strefy ruchu,
▪ inne elementy według uznania projektanta.

Należy przewidzieć likwidację istniejącego klombu zlokalizowanego na działce o nr ew. 1000/3
oraz  przewidzieć  nową  formę  dla  znajdujących  się  tablic  informujących  o  szlakach
turystycznych. W związku z planowaną budową pomnika Obrońców Płocka należy przewidzieć
likwidację tablicy dotyczącej Szlaku Bitwy Warszawskiej 1920.

Zieleń
Koncepcja powinna zawierać propozycje w zakresie adaptacji istniejącej oraz wprowadzenia
nowej  zieleni  (drzew,  krzewów,  bylin,  kwiatów  jednorocznych,  pnączy). Dobór  gatunkowy
roślin powinien uwzględniać zmiany w czasie, a przez to zmieniające się relacje z architekturą
i przestrzenią  samego placu.  Zieleń  na  placu powinna być projektowana z  uwzględnieniem
istniejącej infrastruktury podziemnej.

W szczególności zamawiający dopuszcza:
▪ wprowadzenie nowej zieleni wysokiej na placu oraz w przyległych ulicach,
▪ zieleń niskopienną oraz drzewa – w tym te o kształtowanej koronie i wysokości,
▪ roślinność w gazonach – również jako wydzielanie ogródków gastronomicznych –

traktowaną jako integralną cześć zieleni placu,
▪ gazony  wydzielające  ogródki  gastronomiczne  powinny  być  integralną  częścią

zieleni placu,
▪ możliwość  ingerencji  projektowej  w  istniejące  sieci,  jednak  wszelkie  zmiany

w tym  zakresie  muszą  być  analizowane  w  odniesieniu  do  uwarunkowań
finansowych realizacji.

Należy  przewidzieć  wprowadzenie  nasadzeń  roślin  dostosowanych  do  klimatu  Mazowsza.
Gatunki roślin powinny być:

 odporne na uciążliwości związane z uprawą w terenach miejskich czyli gatunki dobrze
znoszące zanieczyszczenia, suszę, niewymarzające zimą

 łatwe w uprawie i sprawdzone w otwartych terenach zieleni
 niewymagające dużych nakładów finansowych na ich pielęgnację
 atrakcyjne w różnych porach roku.

Projektowane drzewa powinny:
 mieć obwody pni mierzone na wysokości 1 m nie mniejsze niż 18 cm
 mieć  korony  szczepione  na  wysokościach  nie  mniejszych  niż  2,20  m  chyba,  że

zaplanowane będą formy kolumnowe, gdzie pędy zaczynają się niżej.
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6. HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU

6.1. Harmonogram realizacji Konkursu

Lp. Czynności Terminy

1. Ogłoszenie Konkursu. 27.10.2017

2. Składanie pytań przez Uczestników Konkursu dotyczących 
Regulaminu Konkursu.

06.11.2017

3. Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu.
Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia są wiążące dla 
Uczestników Konkursu.

13.11.2017

4. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
Za datę złożenia wniosku liczy się data i godzina doręczenia go
do Organizatora.

20.11.2017

5. Zawiadomienie Uczestnika Konkursu o dopuszczeniu, bądź nie 
do udziału w Konkursie i zaproszenie do złożenia prac 
konkursowych.

04.12.2017

6. Termin składania prac konkursowych.
Za datę złożenia pracy konkursowej liczy się data i godzina 
doręczenia go do Organizatora.

Do 01.03.2018 
do godz. 13.00

7. Termin rozstrzygnięcia Konkursu. Do dnia 16.04.2018

8. Wystawa pokonkursowa Termin wystawy zostanie
ustalony w dniu

rozstrzygnięcia Konkursu

9. Wypłata nagród, zaproszenie zwycięzcy do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki

Do dnia 16.05.2018

6.2. Zarówno wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, pytania dotyczące Regulaminu
Konkursu jak również prace konkursowe Uczestnicy Konkursu mogą składać przed upływem
ostatecznych terminów ich składania.

6.3. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów, o których mowa w pkt. 6.1 o czym
niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu drogą elektroniczną oraz umieści informację
na  stronie  internetowej  Organizatora  Konkursu  pod  adresem:  www.bip.ump.pl –  zakładka
„zamówienia publiczne”.

7. SĄD KONKURSOWY

7.1. Do realizacji zadań związanych z niniejszym Konkursem został powołany Sąd Konkursowy,
będący zespołem pomocniczym Zamawiającego w składzie: 

• mgr inż. arch. Krzysztof Kwiatkowski – Przewodniczący, 
• dr hab. mgr inż. arch. Cezary Głuszek - Zastępca Przewodniczącego,
• mgr inż. arch. Adriana Hibner- Sędzia, 
• mgr inż. arch. Tomasz Królikowski- Sędzia, 
• mgr inż. arch. Agata Milczarek - Sędzia, 
• mgr Karolina Pacholec - Sędzia, 
• mgr Stanisław Płuciennik– Sędzia, 
• Agnieszka Wilczak - Sekretarz (bez prawa głosu).
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7.2.  Członkowie  Sądu  Konkursowego posiadają  kwalifikacje  umożliwiające  ocenę  złożonych
prac  konkursowych.  Z  uwagi  na  wymagania  przepisów  szczególnych  –  3  członków  Sądu
Konkursowego  posiada  wymagane  uprawnienia  do  opracowania  dokumentacji  projektowej
i jest czynnymi członkami Izby Architektów Rzeczpospolitej  Polskiej,  w tym Przewodniczący
Sądu.

7.3. Sąd Konkursowy, o którym mowa w pkt. 7.1 realizuje zadania w szczególności w zakresie:
a) oceny  spełniania  przez  Uczestników Konkursu  wymagań  określonych  w  Regulaminie

Konkursu, 
b) oceny i wyboru najlepszych prac konkursowych,
c) sporządzanie informacji lub opinii  o nagrodzonych i wyróżnionych pracach konkurso-

wych, 
d) przygotowania uzasadnienia rozstrzygnięcia Konkursu,
e) wystąpienia  z  wnioskiem  do  Prezydenta  Miasta  Płocka  o  ewentualne  unieważnienie

konkursu, zgodnie z art.113 ust. 2 ustawy PZP,
f) opracowanie zaleceń pokonkursowych do wyłonionej najlepszej pracy konkursowej, 
g) udziału w otwarciu wystawy pokonkursowej,
h) wykonania  innych  czynności  związanych  z  przygotowaniem  oraz  przeprowadzeniem

Konkursu - zgodnie z art.113 ust.4 ustawy PZP.

7.4. Pracami Sądu Konkursowego kieruje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Sądu
Konkursowego.

7.5.  Sąd  konkursowy  dokonuje  oceny  prac  konkursowych  na  posiedzeniach  zamkniętych,
w obecności co najmniej połowy członków powołanego składu, z zastrzeżeniem iż w każdym
przypadku  w  składzie  obradującego  Sądu  znajduje  się  co  najmniej  1/3  członków  Sądu
Konkursowego z wymaganymi przez przepisy szczególne uprawnieniami oraz Przewodniczący
lub Zastępca Przewodniczącego.  Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego
Sądu lub w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego.

7.6. Z przebiegu posiedzeń Sądu Konkursowego sporządzany jest protokół.

7.7. Sąd Konkursowy w zakresie powierzonych zadań, a także w zakresie spraw, o których
mowa w art.113 ust. 1 i 2 ustawy PZP jest niezależny. 

7.8. Do członków Sądu Konkursowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 17 ustawy PZP.

7.9. Nadzór nad Sądem Konkursowym w zakresie zgodności Konkursu z przepisami ustawy PZP
i treści  Regulaminu Konkursu sprawuje Prezydent Miasta Płocka, w szczególności unieważnia
Konkurs i zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu.

8. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

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

8.2.  O dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy Konkursu, którzy
spełniają warunek dotyczący:  

a) zdolności technicznej i zawodowej:
-  w  przypadku  osoby  fizycznej  –  jest  absolwentem studiów  wyższych  na  kierunku
architektura  /  architektura  i  urbanistyka  oraz  posiada  uprawnienia  budowlane
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w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i jest członkiem Izby
Architektów RP,
- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej dysponuje: co najmniej jedną osobą będącą absolwentem studiów wyższych na
kierunku  architektura  /  architektura  i  urbanistyka  oraz  co  najmniej  jedną  osobą
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń i będącą członkiem Izby Architektów RP

b) braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy PZP,
c) w przypadku  Uczestnika  mającego  swoją  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - posiadania równorzędnego, opisanego w ppkt. a)
wykształcenia, 

d) w przypadku, gdy Uczestnicy Konkursu wspólnie biorą udział w Konkursie, wymagania
o których mowa w ppkt. a) będą spełnione, gdy spełni je przynajmniej jeden z tych
Uczestników albo wszyscy Uczestnicy łącznie.

8.3. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy Konkursu dopuszczeni do udziału
w konkursie i zaproszeni przez Organizatora do złożenia prac konkursowych.

8.4.  Uczestnik  Konkursu  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem
wniosku oraz pracy konkursowej. Organizator nie przewiduje zwrotu tych kosztów.

8.5.  Uczestnicy  Konkursu  niespełniający  wymagań  określonych  w  Regulaminie  Konkursu
podlegają wykluczeniu.

8.6. Uczestnik, który złoży więcej niż jeden wniosek lub pracę konkursową zostanie wykluczony
z Konkursu, a wszystkie prace konkursowe sporządzone z jego udziałem zostaną odrzucone. Za
złożenie wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie
z innym Uczestnikiem Konkursu.

8.7.  Uczestnicy  biorący  wspólnie  udział  w  Konkursie  muszą  ustanowić  spośród  siebie
pełnomocnika  uprawnionego  do  złożenia  wniosku,  pracy  konkursowej  oraz  podpisania
wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych Regulaminem Konkursu, zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

8.8. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Uczestników wspólnie
biorących  udział  w  konkursie.  W  przypadku  Uczestników  Konkursu  będących  osobami
prawnymi  lub  jednostkami  organizacyjnymi  nieposiadającymi  osobowości  prawnej
pełnomocnictwo  powinno  być  podpisane  zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  określonymi
w dokumencie rejestrowym.

8.9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: osoby biorące udział w opracowywaniu Regulaminu
i  organizacji  Konkursu,  członkowie  Sądu  Konkursowego,  osoby,  które  są  pracownikami
Zamawiającego lub działają w Konkursie, jako jego przedstawiciele oraz wszystkie inne osoby,
które zgodnie z zapisami art. 17 ustawy PZP podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

9. WYMAGANE DOKUMENTY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU O 
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

9.1.  W  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  określonych  w  niniejszym  Regulaminie,
Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do złożenia:

a) wypełnionego formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie - załącznik nr
4 do Regulaminu Konkursu,

b) oświadczenia Uczestnika o spełnieniu warunków udziału w konkursie zgodnie z art. 22
ust. 1 ustawy PZP oraz związaniu Regulaminem Konkursu i akceptacji jego warunków -
załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu,

c) oświadczenia  Uczestnika  o  braku  podstaw wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie
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zamówienia  na  mocy  art.  24  ust.  1  i  5  ustawy  PZP  oraz  wyrażeniu  zgody  na
przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu,

d) wykazu  członków  zespołu  autorskiego  -  załącznik  nr  8  do  Regulaminu  Konkursu  –
w przypadku  uczestnika  biorącego  udział  w konkursie  wspólnie  lub będącego osobą
prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

e) oświadczenia  Uczestnika  o  zastrzeżeniu  jawności  informacji  -  załącznik  nr  9  do
Regulaminu Konkursu (opcjonalnie),

f) odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  z  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności
Gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  Rejestru  lub  Ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w konkursie - Uczestnicy Konkursu biorący udział wspólnie
składają odrębne dokumenty, o ile prowadzą działalność gospodarczą,

g) poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kserokopii wymaganych  uprawnień
budowlanych, aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków Izby Architektów RP,
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kserokopii  dyplomu  ukończenia  uczelni
wyższej,  o  których  mowa  w  pkt.  8.2  ppkt  a)  -  dokument  składa  osoba  fizyczna
samodzielnie  biorąca  udział  w  konkursie,  co  najmniej  jedna  z  osób  występujących
w zespole autorskim lub osoba, którą posługuje się podmiot biorący udział w konkursie,

h) oryginału  pełnomocnictwa  do  reprezentowania  Uczestnika  konkursu  albo  kopii
poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem - w przypadku ustanowienia
pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 8.7.

9.2. W przypadku składania wniosku wspólnego załączniki nr 4,6,8,9 podpisuje pełnomocnik,
o którym mowa w pkt 8.7 Regulaminu Konkursu w imieniu wszystkich Uczestników konkursu
występujących wspólnie.  Załącznik  nr  7  składa  każdy  z  Uczestników składających  wspólny
wniosek.

9.3. Dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach. W szczególności
dopuszcza  się  dokumenty  potwierdzające  posiadanie  kompetencji  lub  uprawnień
nieograniczonego prawa wykonywania zawodu architekta przez autora w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9.4. W przypadku nie zabezpieczenia przez Uczestnika Konkursu we Wniosku o dopuszczenie
do udziału w Konkursie informacji zastrzeżonych (załącznik nr 9) zgodnie z postanowieniami
niniejszego  Regulaminu,  Uczestnikowi  Konkursu  nie  przysługują  żadne  roszczenia  wobec
Organizatora Konkursu.

9.5. W przypadku Uczestników biorących wspólnie udział w Konkursie dopuszcza się zmianę
członków zespołu autorskiego, po upływie terminu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału
w Konkursie, z zastrzeżeniem, że nowy skład zespołu autorskiego spełnia warunki określone
w pkt.  8  Regulaminu  Konkursu.  Pełnomocnik  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego
poinformowania Organizatora Konkursu o zmianie składu zespołu autorskiego. 

10. FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU 
W KONKURSIE

10.1. Na wniosek o dopuszczenie Uczestnika Konkursu do udziału w Konkursie, zwany dalej
„Wnioskiem”, składają się wszystkie wymagane dla danego Uczestnika dokumenty wymienione
w pkt. 9 niniejszego Regulaminu.

10.2.  Składany  Wniosek  powinien  być  sporządzony  zgodnie  z  wymogami  niniejszego
Regulaminu  Konkursu  oraz  na  formularzach  stanowiących  załączniki  do  niniejszego
Regulaminu.

10.3. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim,  z zachowaniem formy pisemnej,  na
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komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem w sposób czytelny.

10.4.  Wszelkie  miejsca  gdzie  Uczestnik  Konkursu  naniósł  zmiany  (również  przy  użyciu
korektora) muszą być przez niego parafowane.

10.5. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. 9 Regulaminu Konkursu
składanych przez Uczestnika Konkursu jest sporządzony w języku innym niż polski, dokument
taki należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski. Dokumenty powinny być złożone
w  oryginałach  lub  poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Uczestnika  Konkursu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod
uwagę.

10.6. Za termin złożenia Wniosku uważa się termin jego wpływu do Organizatora Konkursu.
Wnioski,  które  wpłyną  po  terminie  nie  będą  rozpatrywane  przez  Organizatora  Konkursu
i zostaną odesłane do nadawcy.

10.7. Dokumenty składające się na Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie powinny
być  podpisane  czytelnie  lub  opisane  dodatkowo  pieczątkami  imiennymi  przez  Uczestnika
Konkursu, oprawione lub trwale spięte w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.

10.8.  Osobą uprawnioną/osobami  uprawnionymi  do  reprezentowania  Uczestnika  jest  osoba
fizyczna/osoby  fizyczne,  zgodnie  z  zasadą  reprezentacji  do  składania  oświadczeń  woli  w
imieniu  osoby  prawnej  lub  jednostki  organizacyjnej  nieposiadającej  osobowości  prawnej
będącej  Uczestnikiem  Konkursu  lub  osoba  upoważniona/osoby  upoważnione  do  składania
oświadczeń woli w jego imieniu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, o którym mowa w
pkt. 8.7.

10.9.  Przygotowany  Wniosek  należy  umieścić  w  trwale  zamkniętej  kopercie,  oznaczonej
zgodnie z poniższym wzorem:

Nadawca:
……………………….

Urząd Miasta Płocka
Wydział Zamówień Publicznych
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

NIE OTWIERAĆ!!!
WNIOSEK  O  DOPUSZCZENIE  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE  NA  „Opracowanie  koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku”

10.10. Wnioski należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Organizatora (Urząd Miasta Płocka pl.
Stary  Rynek  1,  Biuro  Obsługi  Klienta  –  Stanowisko  nr  1),  nadać  w  urzędzie  pocztowym,
dostarczyć przez gońca lub pocztą kurierską, w terminie wskazanym w pkt. 6.1.
10.11. Dla Wniosków przesyłanych pocztą bądź za pośrednictwem kuriera lub gońca liczy się
data i godzina dostarczenia do siedziby Organizatora i w miejsce wskazane odpowiednio w pkt.
10.10.

11. OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO KONKURSU

11.1.  Organizator  dokonuje  oceny  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  Konkursie
bezpośrednio  po  upływie  terminu  ich  składania  zgodnie  z  warunkami  określonymi
w Regulaminie Konkursu i przepisami ustawy PZP.
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11.2.  Uczestnicy  Konkursu  niespełniający  wymagań  określonych  w  niniejszym Regulaminie
podlegają wykluczeniu.

11.3. Do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie przepisy art. 26 ust. 3 i 4
ustawy PZP stosuje się odpowiednio.

11.4.  Brak  jakiegokolwiek  dokumentu,  jego  nieuzupełnienie  lub  jego  niepoprawienie  -  we
wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP - stanowić
będzie podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

11.5. W przypadku nadsyłania uzupełnień na podstawie wezwania, w trybie art. 26 ust. 3 i 4
ustawy PZP,  należy złożyć je w sposób i formie przewidzianych dla złożenia Wniosku. 

11.6. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału w Konkursie Organizator zaprosi do
składania  prac  konkursowych  Uczestników  Konkursu  spełniających  wymagania  określone
w niniejszym Regulaminie.

11.7.  Powiadomienie  Uczestników  o  zakwalifikowaniu  do  udziału  w  Konkursie  nastąpi
w terminie wskazanym w pkt. 6.1 Regulaminu z zachowaniem formy pisemnej.

11.8.  Lista  Uczestników  zakwalifikowanych  do  udziału  w  Konkursie  dodatkowo  zostanie
opublikowana na stronach internetowych Organizatora Konkursu – www.bip.ump.pl zakładka
„zamówienia publiczne”.

12. FORMA OPRACOWANIA, ZAKRES ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI PRACY 
KONKURSOWEJ

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

12.2. Opracowanie konkursowe powinno składać się z:
a) części opisowej,
b) części graficznej,
c) części w zapisie cyfrowym.

12.3. Część opisowa powinna zawierać:
a) charakterystykę idei zagospodarowania przestrzeni;
b) przesłanki przyjętej koncepcji;
c) określenie programu funkcjonalno-użytkowego;
d) wstępny kosztorys wykonania zagospodarowania.

Część opisową opracowania należy wykonać w formie papierowej na formacie A4, maksymalnie
4 ponumerowane strony (nie licząc okładki i kosztorysu), 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.

12.4. Część graficzna powinna zawierać:
1) koncepcję  zagospodarowania  terenu  z  zachowaniem  orientacji  geograficznej, skala

1:250, zawierającą:
a) podział na strefy piesze, jezdne, pieszo – jezdne oraz parkingowe,
b) lokalizację zieleni, adaptowanej, usuwanej oraz projektowanej,
c) lokalizację mebli miejskich oraz stref sezonowych ogródków gastronomicznych,
d) rysunek posadzki z oznaczeniami przyjętych materiałów,
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e) proponowaną lokalizację pomnika Obrońców Płocka 1920 roku,
f) opisy i oznaczenia graficzne umożliwiające ocenę proponowanych rozwiązań w tym

relacje wysokościowe posadzki oraz lokalizacje wpustów kanalizacji deszczowej;
2) schemat powiązań funkcjonalno-przestrzennych, skala 1:1000, zawierający:
a) sposób  powiązania  placu  z  terenami  otaczającymi  (szczególnie  ulice  Grodzka,

Tumska oraz teren Wzgórza Tumskiego),
b) schemat  obsługi  komunikacyjnej  i  miejsc  parkingowych dla  obszaru opracowania

i przyległych ulic;
Organizator  dopuszcza z uwagi  na czytelność opracowania  wykonanie  2 oddzielnych
schematów.

3) przekroje  terenu  wraz  z  rozwinięciami  czterech  pierzei  placu  z  pokazaniem  relacji
projektowanych  mebli  miejskich,  zieleni  oraz  zaproponowanych  gabarytów  pomnika
Obrońców Płocka w stosunku do istniejącej zabudowy, skala 1:250;

4) koncepcję dla form charakterystycznych elementów małej architektury oraz aranżacji
zieleni w skali umożliwiającej ocenę proponowanych rozwiązań;

5) układ  i  rozwiązania  materiałowe  nawierzchni,  ujęte  w  formie  detalu  w  skali
umożliwiającej ocenę proponowanych rozwiązań;

6) wizualizacje przestrzeni placu:
a) 3  wizualizacje  z  poziomu  człowieka  –  punkty  A,  B  i  C  na  mapie  zgodnie

z załącznikiem nr 2B do niniejszego Regulaminu,
b) 2 wizualizacje z lotu ptaka – punkty D i E na mapie zgodnie z załącznikiem nr 2B do

niniejszego Regulaminu.
7) schemat  ideowy  oświetlenia  punktowego  lub  ogólnego  w  zakresie  odpowiednim  do

istoty kreacji idei zagospodarowania przestrzeni;
8) inne  wizualizacje,  perspektywy,  schematy,  w  ilości  niezbędnej  do  pełnego

przedstawienia autorskiej wizji przekształcenia przestrzeni.

12.5.  Część  graficzna  opracowania  winna  być  przedstawiona  na  maksymalnie  4  planszach
w formacie 100 x 70 cm, sztywnych, lekkich, o grubości maks. 6 mm w układzie pionowym. Na
części  graficznej pracy dopuszcza się  umieszczanie  opisów, szkiców, schematów, informacji
uzasadniających/opisujących założenia koncepcji  wg decyzji  Uczestnika.  Na każdej z  plansz
należy  umieścić  w  dolnym  prawym  rogu  tabelę  z  tytułem,  przedmiotem  opracowania
i numerem planszy ze wskazaniem skali opracowania.

12.6.  Część w zapisie  cyfrowym 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.

12.7. 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.

12.8.  Wszystkie  dokumenty  pracy  konkursowej:  pokwitowanie  odbioru  pracy  konkursowej,
teczki, część opisową (jedynie strona tytułowa), graficzną i cyfrową, kopertę zawierającą kartę
identyfikacyjną  oraz  samo  opakowanie  pracy  należy  oznaczyć  dowolnie  wybranym  przez
Uczestnika  Konkursu  hasłem  składającym  się  z  sześciu  różnych  i  niepowtarzających  się
znaków, w tym kolejno dwóch cyfr, dwóch liter i dwóch cyfr, umieszczonym poziomo w prawym
górnym  rogu.  Hasło  powinno  mieć  wymiary  1,5  cm  x  6  cm  (wysokość  x  szerokość),
z zastrzeżeniem pkt. 12.9.

12.9.  Każda  plansza  powinna  być  oznaczona  hasłem  o  wymiarach  2,5  cm  x  9  cm
umieszczonym w prawym górnym narożniku każdej planszy, w odległości 0,5 cm od krawędzi
planszy.
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12.10. Wraz z pracą konkursową należy złożyć odrębną kopertę opisaną wyłącznie  hasłem
identycznym z hasłem umieszczonym na własnej pracy konkursowej, wewnątrz której należy
zamieścić Kartę identyfikacyjną według załącznika nr 10 zawierającą dane Uczestnika Konkursu
oraz oświadczenie o prawach autorskich stanowiące załącznik nr 12 do niniejszego Regulaminu.
Koperta winna być nieprześwitująca, trwale zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie
się z jej zawartością. Koperta w stanie nienaruszonym będzie przechowywana przez sekretarza
konkursu. Otwarcia kopert dokona Sąd Konkursowy po rozstrzygnięciu Konkursu.

12.11.  Podane  przez  Uczestnika  Konkursu  hasło,  o  którym  mowa  w  pkt.  12.8  zostanie
zaszyfrowane  przez  Sekretarza  Konkursu.  Hasło  zostanie  w  sposób  trwały  zaklejone
i wprowadzone zostanie  nowe hasło,  obowiązujące dla  danej  pracy przez cały czas trwania
Konkursu.  Z  tej  czynności  zostanie  sporządzony  protokół,  który  zostanie  umieszczony
w zapieczętowanej kopercie do czasu ogłoszenia wyników Konkursu.

12.12. Każdy z Uczestników Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową.

12.13. Materiały nieobjęte zakresem Konkursu nie będą rozpatrywane.

13. MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

13.1.  Prace  konkursowe  należy  składać  w  Urzędzie  Miasta  Płocka  –  Biuro  Obsługi  Klienta
stanowisko nr 1, wejście od ul. Zduńskiej w godzinach pracy Urzędu.

13.2.  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:

Praca konkursowa  

Hasło ……………………………….

Konkurs na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu
Gabriela Narutowicza w Płocku”

13.3. Dopuszcza się ze względu na gabaryty pracy dostarczenie kilku opakowań, przy czym
każde z nich winno zostać opatrzone napisem i hasłem według zasad wskazanych w pkt. 13.2. 

13.4.  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
Wydział Zamówień Publicznych

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   przyjmujący pracę konkursową.

13.5. Za termin złożenia pracy konkursowej uważa się termin jej wpływu do Urzędu Miasta
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Płocka.

13.6. Prace konkursowe złożone po terminie wskazanym w pkt. 6.1 Regulaminu Konkursu nie
będą rozpatrywane i zostaną zwrócone uczestnikom, którzy je złożyli.

13.7. Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 11
oznaczonym przez Uczestnika konkursu hasłem identycznym z hasłem na opakowaniu pracy,
uzupełnia się datą przyjęcia pracy oraz podpisem osoby przyjmującej pracę konkursową.

13.8.  Wprowadzenie  zmian  i  uzupełnień  możliwe  jest  wyłącznie  przed  upływem  terminu
składania prac konkursowych. Wprowadzenie zmian lub uzupełnień w pracy konkursowej musi
nastąpić z zachowaniem wymogów określonych dla pracy konkursowej. 

13.9.  Prace  konkursowe  złożone  przez  Uczestnika  mogą  być  wycofane  wyłącznie  przed
upływem  terminu  składania  prac  konkursowych.  Wycofanie  prac  może  nastąpić  po
przedstawieniu  oryginalnego  pokwitowania  złożenia  pracy  konkursowej  Organizatorowi
Konkursu.

14. KRYTERIA I TRYB OCENY PRAC KONKURSOWYCH

14.1.  Ocena  merytoryczna  prac  będzie  dokonywana  w  oparciu  o  część  opisową  i  część
graficzną pracy konkursowej.

14.2. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów merytorycznych 
(łącznie 100 pkt):
1) układ przestrzenny i kompozycja – 30%
a) czytelność koncepcji, walory plastyczne organizacji przestrzeni placu (max. 10 pkt.)
b) ocena rozwiązań w zakresie poszanowania dziedzictwa kulturowego, widoków i osi

kompozycyjnych (max. 10 pkt.)
c) ocena lokalizacji planowanego pomnika w przestrzeni placu (max. 10 pkt.)

2) układ funkcjonalny i cele społeczne – 30%
a) ocena rozwiązań w zakresie komunikacji kołowej i pieszej oraz organizacji miejsc

parkingowych (max. 10 pkt.)
b) ocena walorów użytkowych przestrzeni  placu i  elementów małej  architektury dla

mieszkańców i turystów (max. 10 pkt.)
c) ocena  przyjętych  rozwiązań  w  zakresie  możliwości  elastycznej  organizacji

przestrzeni placu (max. 10 pkt.)
3) estetyka przestrzeni – 20%
a) atrakcyjność,  innowacyjność  i  spójność  proponowanej  stylistyki  mebli  miejskich

i zieleni (max. 10 pkt.)   
b) atrakcyjność,  trwałość  i  spójność  przyjętych  rozwiązań  materiałowych  (max.  10

pkt.)
4) uwarunkowania finansowe realizacji oraz ekonomika eksploatacji – 20% 
a) realność przyjętych rozwiązań (max. 10 pkt.)
b) koszty realizacji (max. 10 pkt.).

14.3.  Oceny  prac  dokonuje  Sąd  Konkursowy  na  posiedzeniach  zamkniętych.  Prace  nie
spełniające wymagań określonych w Regulaminie Konkursu nie będą podlegały ocenie.

14.4.  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  członków  Sądu  Konkursowego
uprawnionych do oceny prac konkursowych. W przypadku przyznania przez Sąd Konkursowy
równej  liczby  punktów  kilku  pracom  konkursowym  decydujący  głos  należy  do
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Przewodniczącego  Sądu  Konkursowego,  lub  jego  Zastępcy,  w  przypadku  nieobecności
Przewodniczącego.

15. NAGRODY

15.1.  Organizator  Konkursu  przewiduje  przyznanie  nagrody  w  postaci  zaproszenia  do
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz przyznanie nagród pieniężnych o łącznej
wartości 60 000 zł z podziałem na:

nagroda I 30 000 zł

nagroda II 20 000 zł

nagroda III 10 000 zł

15.2.  Rodzaj  i  wysokość  nagród  jest  uzależniona  od  oceny  prac  dokonanej  przez  Sąd
Konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie. Pierwsza
nagroda  zostanie  przyznana  Uczestnikowi  Konkursu,  który  w  ocenie  Sądu  Konkursowego
w sposób  najwłaściwszy  spełnił  kryteria  oceny  prac.  Kolejne  nagrody  będą  przyznane
Uczestnikom Konkursu, którzy po uszeregowaniu prac przez Sąd Konkursowy zajmą kolejne
miejsca w Konkursie.

15.3. Autor/zespół autorski  pracy, która otrzyma I nagrodę lub zostanie uznana przez Sąd
Konkursowy za najlepszą, zostanie zaproszony przez Zamawiającego do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki  na opracowanie dokumentacji  projektowej dotyczącej przedmiotu
konkursu, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP.

15.4. Sąd Konkursowy ma prawo nie przyznać którejś z nagród, przyznać wyróżnienia, może
również  dokonać zmian w zakresie kolejności, ilości oraz wysokości nagród w zależności od
ilości  i  jakości  prac  konkursowych.  Łączna  pula  przyznanych  nagród,  wyróżnień  nie  może
przekroczyć kwoty 60 000 złotych.

15.5. Kwoty nagród są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zostaną wypłacone przez Zamawiającego w formie przelewu na
konto bankowe, wskazane przez Uczestnika Konkursu.

15.6. Nagrody zostaną wypłacane przez Organizatora w terminie do 30 dni (lecz nie krótszym
niż 15 dni) od rozstrzygnięcia Konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony
w  przypadku  wniesienia  odwołań,  przewidzianych  w  dziale  VI  ustawy  Pzp ,  do  czasu
ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.
15.7. Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie
zamówienia  z  wolnej  ręki  na  opracowanie  dokumentacji  projektowej  zobowiązany  jest  do
przystąpienia do negocjacji w miejscu i  terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do
podpisania  umowy  na  warunkach  określonych  w  załączniku  nr  13  do  Regulaminu  oraz
uzgodnionych w trakcie negocjacji. 

15.8.  Zakres  projektu  sporządzonego  przez  autora  najlepszej  pracy  obejmuje  projekt
budowlany wraz  z niezbędnymi uzgodnieniami i kompletną, wielobranżową (wraz z sieciami)
dokumentację wykonawczą z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót  wraz z procedurą uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i/lub skutecznego
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych  i nadzorami autorskimi realizacji inwestycji.

15.9.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zobowiązania  w  trakcie  negocjacji  Uczestnika
Konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia
z wolnej  ręki  na  opracowanie  dokumentacji  projektowej,  aby  przy  sporządzaniu  projektu
stanowiącego  szczegółowe  opracowanie  pracy  konkursowej  uwzględnił  zalecenia  do  pracy
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konkursowej, o ile zostały one wskazane przez Sąd Konkursowy w informacji o sporządzonych
pracach.

15.10. W przypadku zaproponowania w zwycięskiej pracy konkursowej rozwiązań, uznanych
przez Sąd Konkursowy za szczególnie ważne, atrakcyjne i w pełni uzasadnione dla przestrzeni
śródmiejskiej Płocka, a wykraczających poza planowany koszt realizacji zadania, Zamawiający
dopuszcza  możliwość  przeznaczenia  na  ten  cel  dodatkowych  środków,  w  tym  w  ramach
etapowania inwestycji. 

15.11.  Zamawiający  może  nie  zawrzeć  umowy  o  prace  projektowe  z  autorem  pracy
nagrodzonej,  jeśli  w  wyniku  negocjacji  prowadzonych  w  trybie  zamówienia  z  wolnej  ręki
wystąpi jakakolwiek przesłanka skutkująca koniecznością unieważnienia postępowania, zgodnie
z art. 93 ust 1 ustawy PZP. 

15.12. Niezawarcie przez Zamawiającego z Uczestnikiem Konkursu, którego praca konkursowa
została nagrodzona umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z przyczyn leżących po
stronie  Uczestnika,  nie  stanowi  dla  autora  (zespołu  autorskiego)  nagrodzonej  pracy
konkursowej  podstawy  do  wysuwania  jakichkolwiek  roszczeń  finansowych  wobec
Zamawiającego,  w  tym również  z  zakresu  prawa  autorskiego  zgodnie  z  ustawą  o  prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

16. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW

16.1. Sąd Konkursowy rozstrzyga Konkurs, dokonując wyboru najlepszych prac konkursowych.
W szczególności wskazuje prace, które powinny być nagrodzone/wyróżnione wraz z rodzajem
i wysokością nagrody lub wyróżnienia lub wskazuje na odstąpienie od przyznania określonej
nagrody, gdy prace konkursowe nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie Konkursu.

16.2. Sąd Konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych po rozstrzygnięciu
Konkursu.

16.3. Jeżeli przed zatwierdzeniem wyników Konkursu Zamawiający stwierdzi istotne naruszenie
warunków Konkursu, Sąd Konkursowy zobowiązany będzie ponownie przeprowadzić ocenę prac
konkursowych,  jeżeli  jest  to  możliwe,  a  Zamawiający  nie  podjął  decyzji  o  unieważnieniu
Konkursu. Sąd Konkursowy ma wówczas prawo wykluczyć z ponownej oceny prace, których
autorzy dopuścili się naruszeń, jednocześnie pozbawiając autorów wykluczonych prac nagród.

16.4.  Wyniki  Konkursu niezwłocznie po rozstrzygnięciu i  identyfikacji  autorów prac zostaną
podane do  publicznej wiadomości  na stronach internetowych Organizatora w tym na stronie
www.bip.ump.pl  - zakładka „zamówienia publiczne” oraz w formie pisemnych zawiadomień
wysłanych do Uczestników Konkursu.

17.  PRAWA AUTORSKIE

17.1.  Każdy  z  Uczestników  Konkursu  winien  do  pracy  konkursowej  załączyć  pisemne
oświadczenie  o  prawach  autorskich  do  przedłożonego  w  Konkursie  utworu  zgodnie
z załącznikiem nr 12 do niniejszego Regulaminu. Załączenie niniejszego oświadczenia stanowi
podstawę wypłaty nagrody w przypadku nagrodzonych prac konkursowych.

17.2. Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu nie może naruszać praw autorskich
Uczestników  Konkursu.  Autorowi  (zespołowi  autorskiemu)  przysługują  prawa  autorskie  do
opracowanej  przez  siebie  pracy  konkursowej.  Autorzy  wszystkich  prac  zachowają  osobiste
prawa autorskie, które chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się więź
twórcy  z  Utworem,  w  zakresie  określonym  w  ustawie  o  prawie  autorskim  i  prawach
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pokrewnych. 

17.3. Praca konkursowa musi być autorstwa Uczestnika Konkursu lub zespołu biorącego udział
w Konkursie i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. W przypadku naruszenia praw
autorskich osób trzecich pełną i wyłączną odpowiedzialność ponoszą Uczestnicy Konkursu. 

17.4. Uczestnicy Konkursu, przez fakt przystąpienia do Konkursu zezwalają Zamawiającemu na
nieodpłatne  korzystanie  z  przedstawionej  koncepcji  konkursowej,  bez  względu  na  formę
i układ, na następujących polach eksploatacji: 

a) publiczna prezentacja na wystawie pokonkursowej 
b) prezentacja w środkach masowego przekazu, w Internecie – na stronach i portalach

internetowych, w mediach społecznościowych itp. 
c) prezentacja w publikacjach, materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych

oraz wydawnictwach 
d) prezentacja,  publikacja  oraz  powielanie  w całości  lub  części  na  potrzeby  przebiegu,

promocji i archiwizacji Konkursu.

17.5. Nośniki  wszystkich prac w postaci  płyt CD/DVD przechodzą nieodpłatnie na własność
Zamawiającego w celu archiwizacji pokonkursowej. 

17.6. W stosunku do wszystkich prac Zamawiający zobowiązany będzie do udostępniania pracy
konkursowej  jej  autorowi  /  autorom  w  takim  zakresie,  w  jakim  jest  to  niezbędne  do
wykonywania przez nich prawa autorskiego. Zamawiający nie może domagać się od autora
odpowiedniego zabezpieczenia oraz wynagrodzenia za korzystanie z wykonanej przez niego
pracy konkursowej. 

17.7.  Uczestnicy  Konkursu,  którzy  otrzymali  nagrodę  lub  wyróżnienie  z  chwilą  wypłaty
nagrody/wyróżnienia  przeniosą w ramach przyznanych nagród  na Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe do opracowanych koncepcji będących przedmiotem Konkursu. Przeniesienie
autorskich praw majątkowych następuje na następujących polach eksploatacji: 

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie; 

b) tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu; 
c) utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób; 
d) zwielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili rozstrzygnięcia  Konkursu  nośnikach,

w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku video, taśmie
światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

e) wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

f) wprowadzanie do obrotu (w tym poprzez sieć Internet) w tym wielokrotne
rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach); 

g) wprowadzanie do pamięci komputera; 
h) publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne
prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie
zależnego  prawa  autorskiego  przez  osoby  trzecie  w  tym  prawo  do  dokonania  zmian
i przeróbek.

17.8. Uczestnik konkursu, któremu przyznano nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji
w trybie  zamówienia  z  wolnej  ręki  na  opracowanie  dokumentacji  projektowej,  przenosi  na
Zamawiającego,  z  chwilą  wypłaty  wynagrodzenia  za  wykonanie  dokumentacji  projektowej
autorskie  prawa  majątkowe  do  sporządzonej  dokumentacji  na  następujących  polach

19



eksploatacji:
a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami

i w jakiejkolwiek formie; 
b) tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu; 
c) utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób; 
d) zwielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili zawarcia umowy  na  opracowanie

dokumentacji  projektowej nośnikach, w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a
w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku
komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

e) wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

f) wprowadzanie do obrotu (w tym poprzez sieć Internet) w tym wielokrotne
rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach); 

g) wprowadzanie do pamięci komputera; 
h) publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

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

18. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

18.1. Zamawiający unieważnia Konkurs, jeżeli nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie
do udziału w Konkursie lub żadna praca konkursowa albo jeżeli nie rozstrzygnięto Konkursu.

18.2. O unieważnieniu Konkursu Organizator zawiadomi wszystkich Uczestników, którzy:
 ubiegali  się  o  dopuszczenie  do  udziału  w  Konkursie  -  w  przypadku  unieważnienia

Konkursu przed upływem terminu składania prac konkursowych,
 złożyli  prace  konkursowe  -  w  przypadku  unieważnienia  postępowania  po  upływie

terminu składania prac konkursowych podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.3.  Po  unieważnieniu  Konkursu  Organizator  niezwłocznie  zwraca  Uczestnikom  ich  prace
konkursowe.

19. MODYFIKACJE REGULAMINU

19.1.  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 w Konkursie, wszystkim Uczestnikom, którzy zostali zakwalifikowani.

19.2. O dokonanych modyfikacjach Organizator zawiadomi wszystkich Uczestników w sposób
określony w niniejszym Regulaminie.

19.3.  Udzielone  przez  Organizatora  Konkursu  wyjaśnienia  oraz  ewentualne  zmiany
w Regulaminie Konkursu są wiążące dla wszystkich Uczestników z chwilą ich zamieszczenia na
stronie internetowej Organizatora Konkursu.
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20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Uczestnikowi Konkursu, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

21. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

21.1. Zamawiający oświadcza, że pozostaje związany Regulaminem Konkursu do czasu jego
rozstrzygnięcia,  a  w  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  przyszłej  umowy  na  prace
projektowe do czasu podjęcia przedmiotowych negocjacji i do czasu jej podpisania.

21.2.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Sąd  Konkursowy  niezadowalającego  poziomu  prac
konkursowych Zamawiający może odstąpić od obowiązku zlecenia prac projektowych autorowi
pracy uznanej przez Sąd Konkursowy za najlepszą.

21.3. Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zaleceń do pracy konkursowej
uznanej  przez  Sąd  Konkursowy  za  najlepszą  w  zakresie  objętym  przyszłym  zleceniem
projektowym,  a  autor  tej  pracy  zobowiązuje  się  do  uwzględnienia  tych  zaleceń  przy
sporządzaniu projektu stanowiącego szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.

21.4. Zamawiający po rozstrzygnięciu Konkursu jest zobowiązany do zaproszenia do negocjacji
w trybie zamówienia z wolnej ręki autora pracy konkursowej uznanej przez Sąd Konkursowy za
najlepszą.  Z autorem (z  zespołem autorskim),  po przeprowadzeniu  pomyślnych negocjacji,
zostanie  zawarta  umowa  na  prace  projektowe  w  zakresie  obejmującym  opracowanie
wielobranżowej dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zagospodarowania
placu Gabriela Narutowicza w Płocku.

21.5.  Po  otrzymaniu  nagrody  (wypłacie),  a  przed  przystąpieniem  do  negocjacji  w  trybie
zamówienia z wolnej  ręki  Uczestnik  Konkursu złoży oświadczenia potwierdzające spełnienie
warunków  udziału  w  postępowaniu  i  brak  podstaw  wykluczenia  oraz  inne  niezbędne
dokumenty,  o  które  zostanie  poproszony  przez  Zamawiającego,  zgodnie  z  ustawą  PZP
i z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

21.6.  Uczestnik  Konkursu,  który  otrzymał  nagrodę  w  postaci  zaproszenia  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, z chwilą zakończenia
postępowania  o  zamówienie  publiczne  w  trybie  z  wolnej  ręki  i  nie  podpisania  umowy  z
wybranym Uczestnikiem Konkursu (Wykonawcą), z przyczyn leżących po stronie Uczestnika
Konkursu (Wykonawcy) lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
zezwala 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,  w  tym  nie  uwzględniając  wszystkich  jej  elementów,  pomijając  lub
zastępując niektóre, bez konieczności uzyskiwania zgody Uczestnika Konkursu.
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22. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do Regulaminu Konkursu stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1 Granice opracowania konkursowego

Załącznik nr 2A Uwarunkowania konkursowe – część testowa

Załącznik nr 2B Uwarunkowania konkursowe – część graficzna

Załącznik nr 2C Uwarunkowania konkursowe – dokumentacja fotograficzna

Załącznik nr 3 Wyciąg z projektu remontu Płyty Nieznanego Żołnierza wraz z otoczeniem

Załącznik nr 4 Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie

Załącznik nr 5 Pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika konkursu

Załącznik nr 6 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Konkursie i związaniu 
Regulaminem Konkursu

Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych   

Załącznik nr 8 Wykaz członków zespołu autorskiego

Załącznik nr 9 Oświadczenie o zastrzeżeniu jawności informacji 

Załącznik nr 10 Karta identyfikacyjna Uczestnika Konkursu

Załącznik nr 11 Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej

Załącznik nr 12 Oświadczenie o prawach autorskich

Załącznik nr 13 Istotne postanowienia umowy

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Krzysztof Krakowski
         Sekretarz Miasta Płocka
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