
 
 
KONKURS 
otwarty, dwuetapowy, realizacyjny, architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji 
zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: 
Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa. 
 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 
 
 
 
 
Wartość konkursu nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wartość konkursu przekracza równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający: 
Zarząd Infrastruktury Miejskiej 
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk 
 
Organizator Konkursu: 
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Słupsku 
ul. Juliana Tuwima 3a, lok. 3; 76-200 Słupsk 
 
W związku z pozytywną opinią członków Sądu Konkursowego, 
zatwierdzam 
 
……………………………………………………………….……. 
Słupsk, dnia  …… kwietnia 2018 r. 
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Sąd konkursowy akceptuje niniejszy Regulamin Konkursu: 

 

Lp. Sędzia Data Podpis 

1.  mgr inż. arch. Andrzej Kwieciński   

2.  mgr inż. arch. Andrzej Poźniak   

3.  mgr Krystyna Danilecka-Wojewódzka   

4.  mgr inż. arch. Janusz Kaczmarek   

5.  inż. Paweł Krzemień   

6.  
mgr inż. arch. Krystyna Mazurkiewicz-
Palacz 

  

7.  mgr inż. arch. Marek Perepeczo   

8.  mgr Tomasz Orłowski   

9.  mgr inż. arch. Beata Samborska   

10.  mgr inż. arch. Mirosław Zwolski   

11.  mgr inż. arch. Marcin Palacz   

 

Sekretarz organizacyjny konkursu akceptuje niniejszy Regulamin Konkursu: 

 

1.  mgr inż. arch. Joanna Wolska   
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Informacje ogólne 
 

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Starego 
Rynku w Słupsku wraz z otoczeniem. 
Kod CPV 71.22.00.00-6 
 

2. Zamawiającym jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73. 
 

3. Czynności Kierownika Zamawiającego wykonuje Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej., 
Pan Jarosław Borecki. 
 

4. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Słupsku,  
76-200 Słupsk, ul. Juliana Tuwima 3a, lok. 3. 
 

5. Forma konkursu. 
Konkurs jest konkursem otwartym, dwuetapowym, realizacyjnym. Uczestnicy konkursu 
(Uczestnicy) składają organizatorowi konkursu wnioski o dopuszczenie do udziału  
w konkursie (Wnioski). Sąd konkursowy (Sąd) dopuści do udziału w konkursie i zaprosi  
do składania prac konkursowych Uczestników, którzy spełniają warunki udziału w konkursie 
określone w niniejszym Regulaminie konkursu (Regulamin). 
 

6. Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późniejszymi zmianami) zwanej dalej 
Ustawą.  
 

7. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 
Zamawiającego (tablica ogłoszeń Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku), na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta w Słupsku, na stronie internetowej Zamawiającego 
www.zimslupsk.com (BIP), na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupsku www.slupsk.pl/ 
na stronie internetowej konkursu www.architektsarp.pl/rynek-slupsk oraz zostanie 
opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

8. Konkurs nie narusza ustaleń Regulaminu Konkursów Architektonicznych, Urbanistyczno-
Architektonicznych i Urbanistycznych SARP i rekomendowany jest przez Stowarzyszenie 
Architektów Polskich (SARP), jako spełniający wymagania procedury konkursowej SARP. 
 

9. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu zagospodarowania Starego Rynku  
w Słupsku. W wyniku konkursu zostanie wskazany Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany 
do udziału w postępowaniu o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia w trybie z wolnej 
ręki na wykonanie prac określonych w ust. 59 Regulaminu. Wyniki konkursu w części 
studialnej (I etap) stanowić będą podstawę do wszechstronnych działań organizacyjno-
prawnych zmierzających do przyjęcia właściwych kierunków zagospodarowania  
i funkcjonowania tego fragmentu miasta. Wyniki konkursu w części studialnej posłużą 
również do sporządzenia wytycznych do opracowywanych dokumentów planistycznych oraz 
dokonania odpowiednich zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Słupska oraz w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

10. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. 
 
 

http://www.zimslupsk.com/
http://www.slupsk.pl/
http://www.architektsarp.pl/rynek-slupsk
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11. Terminy: 
1) ogłoszenie konkursu – 30.04.2018 r.; 
2) składanie anonimowych pytań o warunki uczestnictwa w konkursie – 18.05.2018 r.; 
3) składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie najpóźniej -  

do 25.05.2018 r.; 
4) zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie 

zaproszenia do złożenia prac konkursowych – do 1.06.2018 r.; 
5) ostateczny termin nadsyłania anonimowych pytań – 8.06.2018 r.; 
6) ostateczny termin odpowiedzi na pytania – 15.06.2018 r.; 
7) termin złożenia prac konkursowych etap I – 9.07.2018 r.; 
8) posiedzenie Sądu konkursowego – do 20.07.2018 r.; 
9) powiadomienie o dopuszczeniu wybranych Uczestników do udziału w etapie II –  

do 23.07.2018 r.; 
10) termin złożenia prac konkursowych etap II – 24.09.2018 r.; 
11) posiedzenie Sądu konkursowego i ogłoszenie wyników konkursu – do  03.10.2018 r.; 

Wskazane terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Zamawiający niezwłocznie 
poinformuje Uczestników. 
 

12. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Uczestnikami. 
Informacji o konkursie udziela sekretarz organizacyjny konkursu – Joanna Wolska. 
Korespondencję w sprawie konkursu należy kierować wyłącznie na adres e-mail:  
stary-rynek@architektsarp.pl lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego  
na stronie internetowej konkursu: http://www.architektsarp.pl/rynek-slupsk/kontakt/  . 
 

13. Uczestnicy mogą zwracać się do Zamawiającego w sprawie warunków dopuszczenia  
do udziału w konkursie nie później niż 7 dni przed upływem terminu na składanie Wniosków, 
w pozostałych sprawach nie później niż 30 dni przed upływem terminu składania prac 
konkursowych. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu korespondencji  
do Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wyjaśnienia do wszystkich Uczestników 
wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej konkursu 
http://www.architektsarp.pl/rynek-slupsk/ . Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia oraz 
ewentualne zmiany w Regulaminie są wiążące dla wszystkich Uczestników z chwilą ich 
umieszczenia na stronie internetowej konkursu. 
 

14. Sąd konkursowy stanowią: 
1) mgr inż. arch. Andrzej Kwieciński – Sędzia konkursowy SARP, SARP Wybrzeże – 

przewodniczący sądu; 
2) mgr inż. arch. Andrzej Poźniak – Sędzia konkursowy SARP,  SARP Słupsk – sędzia 

referent; 
3) mgr Krystyna Danilecka-Wojewódzka – przedstawiciel UM Słupsk – sędzia; 
4) mgr inż. arch. Janusz Kaczmarek – Sędzia konkursowy SARP,  SARP Słupsk – sędzia; 
5) inż. Paweł Krzemień – przedstawiciel UM Słupsk – sędzia; 
6) mgr Tomasz Orłowski – przedstawiciel ZIM Słupsk – sędzia; 
7) mgr inż. arch. Krystyna Mazurkiewicz-Palacz – przedstawiciel WUOZ Del. w Słupsku – 

sędzia; 
8) mgr inż. arch. Marek Perepeczo – Sędzia konkursowy SARP, SARP Koszalin – sędzia; 
9) mgr inż. arch. Beata Samborska – przedstawiciel UM Słupsk – sędzia. 
 

15. W przypadku odwołania członka Sądu konkursowego z przyczyn, o których mowa w art. 17 
Ustawy lub innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie funkcji członka Sądu 
konkursowego, w miejsce odwołanych zostaną powołani zastępcy członków sądu: 
1) mgr inż. arch. Mirosław Zwolski – Sędzia konkursowy SARP,  SARP Słupsk; 

mailto:stary-rynek@architektsarp.pl
http://www.architektsarp.pl/rynek-slupsk/kontakt/
http://www.architektsarp.pl/rynek-slupsk/
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2) mgr inż. arch. Marcin Palacz – przedstawiciel UM Słupsk. 
Zastępca członka sądu może uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach sądu i dyskusjach bez 
prawa udziału w głosowaniach. W przypadku powołania go na miejsce członka sądu, osoba, 
którą zastąpił, ma wyłącznie głos doradczy. 
 

16. Do zadań Sądu konkursowego należy: 
1) opiniowanie Regulaminu i projektu ogłoszenia o konkursie; 
2) opracowanie informacji  o pracach konkursowych; 
3) ocena prac w etapie I i kwalifikacja uczestników do etapu II; 
4) wskazanie w II etapie prac, które powinny być nagrodzone i wyróżnione wraz  

z podaniem rodzaju i wysokości nagród; 
5) wyłonienie najlepszej pracy; 
6) przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu; 
7) przedstawienie wyników konkursu do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
 

17. Sekretarzem organizacyjnym jest mgr inż. arch. Joanna Wolska - przedstawiciel UM Słupsk, 
SARP Słupsk, pomocnikiem sekretarza organizacyjnego jest mgr inż.  Magdalena Piechowska 
– przedstawiciel Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. 
 

18. Do zadań sekretarza organizacyjnego należy w szczególności: 
1) czuwanie nad zachowaniem w konkursie zasady anonimowości Uczestników konkursu  

i prac konkursowych; 
2) opracowywanie i zamieszczanie na stronie internetowej konkursu informacji dla 

Uczestników lub wyjaśnień Zamawiającego i Sądu konkursowego; 
3) ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie; 
4) przeprowadzenie szyfrowania prac konkursowych; 
5) zamieszczanie ogłoszeń wymaganych w konkursie; 
6) sporządzenie dokumentacji konkursu wymaganej przepisami Ustawy. 
Sekretarz organizacyjny jako jedyny posiada dostęp do danych osobowych Uczestników i jest 
odpowiedzialny za zachowanie poufności i anonimowości konkursu. Prace konkursowe 
złożone w konkursie pozostają w pełni anonimowe do ogłoszenia wyników konkursu. 
 
 

Przedmiot i forma konkursu 
 

19. Obszar objęty konkursem to teren Placu Stary Rynek w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy 
ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa. 

20. Przedmiotem pracy konkursowej w I etapie jest: 
1) koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania całego obszaru konkursu  

z pokazaniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z sąsiadującą zabudową  
i przestrzeniami publicznymi; 

2) koncepcja urbanistyczna  adaptacji i przebudowy istniejących obiektów; 
3) koncepcja architektoniczna nowej zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 
21. Przedmiotem pracy konkursowej w II etapie jest: 

1) szczegółowa koncepcja zagospodarowania terenu Starego Rynku z pokazaniem 
rozwiązań detalu urbanistycznego; 

2) szczegółowa koncepcja architektoniczna nowego zagospodarowania Starego Rynku 
uwzględniająca przedstawienie detalu architektonicznego i zastosowanych rozwiązań 
materiałowych. 

Praca konkursowa przedstawiona w II etapie powinna stanowić kontynuację I etapu. 
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22. Prace konkursowe w I etapie należy prezentować w następujący sposób: 
1) Jedna lekka, sztywna plansza o formacie 100x70 cm w układzie poziomym. Uczestnik ma 

swobodę w zakresie zawartości planszy, jednakże plansza ta powinna zawierać  
co najmniej: 
a) koncepcję zagospodarowania całego obszaru konkursu w skali 1:500 - jak  

w załączniku B, 
b) schematy funkcjonalne zabudowy kwartału ograniczonego ulicami: Grodzka, 

Piekiełko, Zamenhofa w skali 1:500,  
c) charakterystyczne przekroje przez obszar opracowania z uwzględnieniem Starego 

Rynku w skali 1:250, 
d) rysunki aksonometryczne, perspektywiczne lub wizualizacje ilustrujące relacje 

projektowanego placu z przestrzeniami publicznymi i najważniejszymi zdaniem 
Uczestnika obiektami z sąsiedztwa - widoki z lotu ptaka, wykonane zarówno dla fazy 
polegającej na realizacji zagospodarowania placu jak i dla studialnego 
zagospodarowania i uporządkowania zabudowy terenu kwartału ograniczonego 
ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa, z zaznaczeniem miejsca i kąta danego 
ujęcia na planszy koncepcji zagospodarowania terenu. 

Ponadto, oczekiwana jest przejrzysta i możliwie najpełniejsza ilustracja koncepcji 
zagospodarowania placu i całości zespołu zabudowy i jego relacji z otoczeniem. 
Poza wyżej opisanymi nie stawia się żadnych ograniczeń co do treści i techniki 
wykonania planszy i rysunków. Wymagana jest jednak możliwość reprodukcji. 

2) 3 egzemplarze broszury złożonej z wydruku planszy podstawowej pomniejszonej  
do formatu A3 oraz tekstu-opisu na dwóch stronach formatu A4 lub jednej formatu A3. 
Uczestnik ma swobodę w zakresie zawartości tekstu-opisu. Niemniej jednak część 
opisowa winna stanowić komentarz, dopełnienie części graficznej etapu I, w sposób 
przejrzysty i możliwie najpełniejszy opisywać wizję projektową całości zespołu 
zabudowy i jego relacje z otoczeniem. 

3) Płyta CD lub DVD zawierająca zapis elektroniczny w formacie PDF następujących 
elementów: 
a) planszy w rozmiarze 100x70 cm, 
b) planszy w rozmiarze A3, 
c) tekstu - opisu. 
 

23. Prace konkursowe w II etapie należy prezentować w następujący sposób: 
1) Nie więcej niż dwie lekkie, sztywne plansze o formacie 100x70 w układzie poziomym. 

Plansze powinny zawierać co najmniej następujące elementy: 
a) Szczegółowa koncepcja zagospodarowania terenu Starego Rynku w skali 1:200 –  

w  granicach oznaczonych w załączniku B, 
b) charakterystyczne przekroje w skali 1:200, 
c) fragmenty/detale - widok i przekrój w skali 1:50 (1:20), umożliwiające zrozumienie 

przyjętych rozwiązań materiałowo-technicznych nowego zagospodarowania Starego 
Rynku,  wraz z ukazaniem kolorystyki i przyjętych rozwiązań materiałowych, 

d) perspektywy i wizualizacje niezbędne do przedstawienia koncepcji, z zaznaczeniem 
miejsca i kąta danego ujęcia na planszy koncepcji zagospodarowania terenu; 
obligatoryjne są dwie wizualizacje całości zespołu z „lotu ptaka” w widoku  
z kierunku północno-zachodniego oraz z kierunku południowo-wschodniego, 

e) oznakowanie części zabudowy: starych, nowych i przeznaczonych do wyburzenia. 
Poza wyżej opisanymi nie stawia się żadnych ograniczeń co do techniki wykonania 
plansz i rysunków. Wymagana jest jednak możliwość reprodukcji. 

2) Oprawiony zeszyt formatu A4 zawierający tekst – opis. Objętość zeszytu nie powinna 
przekraczać 10 ponumerowanych stron, nie wliczając stron zbiorczego zestawienia 
kosztów. Tekst powinien zawierać: 
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a) uszczegółowiony opis koncepcji zabudowy i zagospodarowania placu Starego Rynku 
oraz innych założeń, w tym powiązań z terenami sąsiadującymi, a zwłaszcza  
z przestrzeniami publicznymi, 

b) opis materiałów i bilans powierzchni, 
c) opis elementów koncepcji trudnych do pokazania na rysunkach, 
d) zbiorcze zestawienie kosztów realizacji całego przedsięwzięcia: projektu 

budowlanego, dokumentacji wykonawczej, nadzoru autorskiego, koszty wyburzeń, 
przebudowy istniejącej zabudowy i zagospodarowania oraz budowy nowych 
obiektów, uwzględniające maksymalny planowany łączny koszt prac określony  
w ust. 27. 

Dopuszcza się ilustrowanie tekstu opisu schematami i innymi rysunkami pod warunkiem 
zmieszczenia ich w ramach objętości 10 stron. 

3) Oprawiony zeszyt formatu A3 złożony z wydrukowanych w tym formacie wszystkich 
plansz. 

4) Płyta CD lub DVD zawierająca zapis elektroniczny w formacie PDF następujących 
elementów: 
a) wszystkich plansz w formacie 100x70 cm, 
b) wszystkich plansz w formacie A3, 
c) tekstu - opisu. 

 
24. Miejsce i termin składania prac konkursowych. Prace konkursowe należy składać  

w terminach podanych w ust. 11, odpowiednio dla I etapu konkursu i II etapu konkursu,  
do godziny 15:30 (czasu obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej),  
za pokwitowaniem złożenia Pracy konkursowej (załączniki nr 7a i 7b do Regulaminu)  
w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Przemysłowej 73, 76-200 Słupsk, pokój nr 19. Osobiste 
doręczenie pracy konkursowej jest możliwe w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku,  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Prace konkursowe dostarczone po terminie 
nie zostaną przekazane Sądowi i nie będą rozpatrywane; zostaną zwrócone przez Sekretarza 
organizacyjnego po rozstrzygnięciu konkursu. Prace konkursowe doręczone  
za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej uznane będą za złożone w terminie tylko, jeżeli 
dotrą do siedziby Zamawiającego do godz. 15:30 w terminach podanych w ust. 11 
odpowiednio dla I etapu konkursu i II etapu konkursu (czasu obowiązującego na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej). Na opakowaniu przesyłki zawierającej Pracę konkursową nie 
można umieszczać nazw oraz znaków graficznych umożliwiających identyfikację autora Pracy 
konkursowej przed rozstrzygnięciem konkursu. Koszty związane z dostarczeniem przesyłki 
zawierającej Pracę konkursową pokrywa Uczestnik przed jej nadaniem. Organizator konkursu 
nie przewiduje zwrotu kosztów przesyłki Pracy konkursowej. W przypadku przesyłki 
międzynarodowej, Uczestnik powinien upewnić się w placówce pocztowej lub w firmie 
kurierskiej, że przesyłka zostanie doręczona w terminie oraz, że zostaną załatwione wszelkie 
formalności związane z transportem międzynarodowym (formalności celne, deklaracje 
wartości, ubezpieczenie od kosztów dodatkowych czynności celnych itd.). 
 

25. W interesie Uczestników, nieskładających prac konkursowych osobiście, np. pocztą, 
kurierem, leży przyjęcie takiej formy dostarczenia pracy, która umożliwi 
Zamawiającemu odwrotne przekazanie pokwitowania złożenia pracy konkursowej 
Uczestnikowi, bez jego identyfikacji. Jednym z możliwych rozwiązań jest dołączenie 
do pracy konkursowej w otwartej kopercie opłaconej i zaadresowanej na adres 
niebędący adresem Uczestnika, pokwitowania złożenia pracy. W tej kopercie,  
na podany adres, zostanie odesłane pokwitowanie złożenia pracy konkursowej. 
 

26. Materiały wykraczające poza zakres Pracy konkursowej nie będą rozpatrywane. 
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27. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania całości inwestycji (ZZK) nie powinien 

przekroczyć 4,6 mln zł  brutto. Powyższy koszt obejmuje: całkowity koszt robót budowlanych 
związanych z realizacją zagospodarowania placu Stary Rynek, wykonanego na podstawie 
projektu opracowanego po rozstrzygnięciu konkursu, koszt wykonania dokumentacji 
projektowo-wykonawczej, koszty wzniesienia i adaptacji obiektów i elementów 
zagospodarowania, koszt robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 
 
 

Zasady uczestnictwa w konkursie 
 

28. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie 
biorącym udział w konkursie, bądź podmioty występujące wspólnie, zwane również 
Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie. W konkursie mogą brać udział 
podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania tego zamówienia, a także znajdują się  
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, które zostanie 
udzielone po rozstrzygnięciu konkursu. W celu potwierdzenia spełniania tych warunków 
Uczestnicy składają w ramach Wniosku oświadczenie (załącznik nr 3 do Regulaminu).  
Z udziału w konkursie wyklucza się osoby biorące udział w organizacji konkursu  
i opracowaniu Regulaminu, członków Sądu i podmioty, które z nimi współpracują lub 
współpracowały w okresie 2 lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu), ekspertów oraz 
Uczestników, którzy podlegają wykluczeniu w związku z wymaganiami określonymi  
w art. 24 Ustawy. 
 

29. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden Wniosek (wzór Wniosku zawiera załącznik nr 1  
do Regulaminu) oraz tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik, który złoży więcej niż jeden 
Wniosek lub pracę 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. 
 

30. Krajowi Uczestnicy, mający siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium RP wraz  
z Wnioskiem składają: 
1) oświadczenie o formie prowadzenia działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wraz  
z informacją, o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 
Uczestnika, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do Regulaminu; 

2) oświadczenie dotyczące uprawnień, w którym Uczestnik zobowiązuje się  
do przedłożenia Zamawiającemu zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów 
RP, po jego zaproszeniu do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego, 
zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 5a do Regulaminu. 

 
31. Zagraniczni Uczestnicy konkursu mający siedzibę (miejsce zamieszkania) poza terytorium  

RP wraz z Wnioskiem składają: 
1) oświadczenie o formie prowadzenia działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wraz  
z informacją, o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 
Uczestnika, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 4 do Regulaminu; 

2) oświadczenie dotyczące uprawnień, w którym Uczestnik zobowiązuje się  
do przedłożenia Zamawiającemu zaświadczenia o posiadaniu uprawnień  
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie zgodnie z wymogami 
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prawa polskiego. Zaświadczenie Uczestnik zobowiązany jest złożyć po zaproszeniu  
go przez Zamawiającego do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego, 
zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 5b do Regulaminu. 

 
32. Gdy Uczestnicy wspólnie biorą udział w konkursie, co najmniej jeden z Uczestników biorących 

udział musi wykazać, że spełnia warunki w zakresie posiadania uprawnień budowlanych  
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Pozostałe warunki 
ustalone Regulaminem, zwłaszcza dotyczące wykluczenia z konkursu na podstawie art. 24 
Ustawy każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie (zarówno Uczestnik 
krajowy jak i Uczestnik zagraniczny) musi spełnić odrębnie. Zobowiązany jest również 
przedłożyć oświadczenie zawierające informację o osobach uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu każdego Uczestnika. Uczestnicy mają obowiązek ustanowić 
pełnomocnika uprawnionego do złożenia Wniosku, pracy konkursowej oraz dokumentów 
 i oświadczeń wymaganych Regulaminem (załącznik nr 2b). 
 

33. Sposób reprezentacji Uczestnika. 
Każdy Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie może, a Uczestnicy 
konkursu wspólnie biorący udział w konkursie muszą, ustanowić pełnomocnika, 
uprawnionego do złożenia Wniosku, pracy konkursowej oraz oświadczeń i dokumentów 
wymaganych Regulaminem. W tym przypadku pełnomocnictwo musi być załączone  
do Wniosku (załącznik odpowiednio nr 2a lub 2b) i musi być podpisane przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika. Osobą uprawnioną jest: 
1) Uczestnik, jeżeli jest osobą fizyczną; 
2) osoba upoważniona (osoby upoważnione), zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania 

oświadczeń woli, w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej 
osobowości prawnej. 
 

34. Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. 
Przystępując do konkursu każdy z Uczestników wraz z Wnioskiem składa oświadczenie 
(załącznik nr 6), iż w przypadku nagrodzenia jego pracy konkursowej, przenosi  
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej pracy, w zakresie i na warunkach 
określonych w niniejszym Regulaminie. 
 

35. Sposób, miejsce i termin składania Wniosku, oświadczeń i dokumentów. 
Wniosek oraz wymagane Regulaminem oświadczenia i dokumenty Uczestnicy przekazują  
w formie elektronicznej. Po sporządzeniu Wniosku zgodnie z wzorem (załącznik nr 1) należy 
zeskanować kolejno wszystkie jego elementy do jednego pliku w formacie PDF. Skan Wniosku 
w postaci pliku PDF należy następnie przesłać za pośrednictwem formularza zamieszczonego 
na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.architektsarp.pl/rynek-slupsk/kontakt/  
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: stary-rynek@architektsarp.pl  . 
W treści wiadomości e-mail należy wpisać: 
 
“WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE PROJEKTU 
KONCEPCYJNEGO ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA STAREGO 
RYNKU W SŁUPSKU” 
 
wraz z podaniem nazwy i adresu Uczestnika lub pełnomocnika. Termin składania Wniosków 
upływa o godzinie 17:00 (czasu obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) w dniu 
25.05.2018 r. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
Wniosku. Zamawiający nie przewiduje zwrotu tych kosztów. Oświadczenia i dokumenty oraz 
Wniosek należy zachować w oryginale na czas trwania konkursu. W przypadku, gdy 

http://www.architektsarp.pl/rynek-slupsk/kontakt/
mailto:stary-rynek@architektsarp.pl
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informacje zawarte we Wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: 
 
“INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 
USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" 
 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 419) i powinny zostać zeskanowane do odrębnego pliku 
PDF. 
 

36. Wycofanie Wniosku lub wprowadzenie zmian może nastąpić wyłącznie przed upływem 
terminu składania Wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu 
Wniosku musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia Wniosku.  
W treści wiadomości e-mail zawierającej zmianę musi być wpisane: 
 
„ZMIANA/WYCOFANIE – WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA 
OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO 
ZAGOSPODAROWANIA STAREGO RYNKU W SŁUPSKU”. 
 

37. Oceny Wniosków dokonuje Zamawiający za pośrednictwem Sekretarza organizacyjnego 
konkursu, bezpośrednio po otrzymaniu ich przez Zamawiającego. Za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub strony internetowej Zamawiający zaprosi do składania prac konkursowych 
Uczestników, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie. 
 

38. Wycofanie pracy konkursowej złożonej przez Uczestnika może nastąpić wyłącznie przed 
upływem terminu składania prac i po przedstawieniu przez Uczestnika lub pełnomocnika 
oryginalnego pokwitowania złożenia pracy konkursowej, wystawionego przez 
Zamawiającego. 
 

39. Wprowadzenie zmian i uzupełnień do pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie przed 
upływem terminu do składania prac i musi być przeprowadzone z zachowaniem wymogów 
określonych dla pracy, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe 
oznaczenie: 
 
„ZMIANA/UZUPEŁNIENIE PRACY KONKURSOWEJ NA OPRACOWANIE PROJEKTU 
KONCEPCYJNEGO ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA STAREGO 
RYNKU W SŁUPSKU”. 
 

40. Sposób składania prac konkursowych. 
Na żadnej z plansz opracowania graficznego, stron opisu pracy konkursowej, jak i jej 
opakowaniu nie można umieszczać opisów lub znaków graficznych umożliwiających 
identyfikację autora pracy przed rozstrzygnięciem konkursu. Prace konkursowe zawierające 
oznaczenia, o których mowa powyżej, nie będą podlegać ocenie w ramach konkursu i zostaną 
odrzucone. Praca konkursowa (opakowanie zewnętrzne, wszystkie plansze oraz część 
opisowa i elektroniczna) musi być oznaczona sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym 
wybranym dowolnie przez Uczestnika, dalej zwanym Numerem. Numer należy umieścić  
w prawym górnym rogu każdego oddzielnego elementu pracy. Do pracy należy dołączyć 
kopertę (wewnątrz opakowania), zawierającą kartę identyfikacyjną oznaczoną Numerem  
i zawierającą informacje o składzie autorskim (załącznik nr 8). Prace konkursowe należy 
składać w opakowaniach, uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie i zapoznanie się  
z zawartością opakowania, opatrzonych napisem: 
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„KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ARCHITEKTONICZNO-
URBANISTYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA STAREGO RYNKU W SŁUPSKU” 
 
oraz oznaczonych Numerem. W przypadku przesłania pracy konkursowej za pośrednictwem 
poczty lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresami  
i nazwą Uczestnika. Uczestnicy zobowiązani są ponieść wszystkie koszty związane  
z przygotowaniem i dostarczeniem prac. Zamawiający nie przewiduje zwrotu tych kosztów. 
 

41. Prace konkursowe zostaną zaszyfrowane przez Sekretarza organizacyjnego poprzez nadanie 
kodu trzycyfrowego każdej pracy konkursowej. Z czynności szyfrowania prac konkursowych 
sporządzony zostanie protokół, który zostanie przekazany Zamawiającemu. 
 
 

Zasady oceny prac konkursowych 
 

42. Oceny prac konkursowych dokonuje Sąd na posiedzeniach zamkniętych. 
 

43. Wszelkie wytyczne i informacje merytoryczne, jakie mogą się znaleźć w regulaminie  
i załącznikach, mają charakter intencjonalny i muszą być rozważone przez Uczestników  
i uwzględnione w pracach konkursowych. Każda decyzja merytoryczna zgodna lub niezgodna 
z tymi wytycznymi będzie przedmiotem oceny Sądu, dla którego podstawową przesłanką 
będzie wybór najlepszej pracy konkursowej, także w kontekście spełnienia oczekiwań 
Zamawiającego. 
 

44. Zakłada się, że do II etapu konkursu zakwalifikuje się nie więcej niż sześciu Uczestników.  
Po rozstrzygnięciu II etapu konkursu Sąd dokonuje identyfikacji prac konkursowych w oparciu 
o numer umieszczony na Karcie identyfikacyjnej. W przypadku stwierdzenia po identyfikacji, 
że praca konkursowa została złożona przez Uczestnika, który nie został zaproszony do udziału 
w konkursie, taka praca zostanie uznana za nieważną, a za pracę najlepszą zostanie uznana 
kolejna praca konkursowa najlepiej oceniona przez Sąd. 
 

45. Kryteria oceny: 
1) jakość, czytelność i walory estetyczne rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, 

przez co należy rozumieć przede wszystkim skalę, proporcje planowanego 
zagospodarowania, jego stosowność w odniesieniu do otoczenia oraz zgodność z 
charakterem funkcji, które ono spełnia; 

2) atrakcyjność programowo-przestrzenną proponowanej zabudowy i zagospodarowania 
części studialnej opracowania; 

3) integralność kompozycji całości; 
4) wpisanie w strukturę zabytkowego centrum miasta zarówno na etapie realizacji pracy 

konkursowej jak i po docelowym uporządkowaniu kwartału zabudowy pomiędzy placem 
Starego Rynku, a ulicami: Grodzką, Piekiełko, Zamenhofa; 

5) zgodność z  wytycznymi projektowymi i wytycznymi konserwatorskimi; 
6) funkcjonalność zagospodarowania; 
7) łączny koszt budowy; 
8) walory eksploatacyjne. 
Kryteria wymienione powyżej będą rozpatrywane całościowo i zdecydują łącznie o ocenie  
o rozpiętości od 0–100. Powyższe kryteria stosowane będą w każdym z etapów odpowiednio 
do zakresu problematyki podejmowanej w danym etapie. 
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Nagrody 
 

46. Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom, którzy uzyskają najwyższe oceny za prace 
konkursowe. O rodzaju i wysokości nagród decyduje Sąd, w oparciu o kryteria oceny, 
określone w Regulaminie. Suma nagród pieniężnych i wyróżnień nie przekroczy brutto  
90.000 zł. Zamawiający gwarantuje wypłatę całej puli nagród i wyróżnień pod warunkiem,  
że w II etapie konkursu zostanie złożonych nie mniej niż 5 prac. 
 

47. Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który przedstawił pracę konkursową  
w ocenie Sądu najlepiej spełniającą kryteria oceny, określone w Regulaminie. Kolejne 
nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, którzy po uszeregowaniu prac konkursowych  
w wyniku oceny przez Sąd zajmą kolejne miejsca w konkursie. 
 

48. Nagrodą za najlepszą pracę konkursową jest nagroda pieniężna w wysokości min. 30 000 zł 
brutto oraz zaproszenie autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji warunków 
realizacji zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 
 

49. Sąd ustala klasyfikację prac konkursowych oraz liczbę i wysokość dalszych nagród  
i wyróżnień. Nagrody mogą być przyznane wyłącznie pracom spełniającym obligatoryjne 
wymagania formalne co do zakresu opracowania, określone w Regulaminie. Zamawiający 
przewiduje premiowanie wyróżnieniami w wysokości min. 5 000 zł brutto tych Uczestników II 
etapu konkursu, którzy nie uzyskają nagród w konkursie. 

 
50. Wysokość wynagrodzenia projektanta, za wykonanie zamówienia publicznego polegającego 

na szczegółowym opracowaniu wybranej do realizacji pracy konkursowej będzie ustalona  
w drodze negocjacji i nie może przekroczyć kwoty wynikającej z treści Rozporządzenia 
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 robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 
 

51. Nagrody pieniężne Zamawiający wypłaci w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 
30 dni od daty publikacji przez Zamawiającego ogłoszenia o wynikach konkursu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 
 

52. Zamawiający unieważnia postępowanie konkursowe, jeżeli: 
1) nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie; 
2) zakwalifikowano do udziału w konkursie mniej niż 3 Uczestników konkursu; 
3) nie została złożona żadna praca konkursowa. 
 

53. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej 
Zamawiającego www.zimslupsk.com, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku 
www.slupsk.pl , stronie internetowej konkursu http://www.architektsarp.pl/rynek-slupsk/  . 
Zamawiający zawiadomi również bezpośrednio Uczestników, którzy złożyli prace, informując 
jednocześnie o miejscu i czasie trwania wystawy prac konkursowych oraz o terminie 
publicznej dyskusji pokonkursowej oraz o terminie, od którego będzie możliwe odbieranie 
prac po zakończeniu ich publicznej prezentacji. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu 
Zamawiający przekaże do publikacji ogłoszenie o wynikach konkursu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 
 

http://www.zimslupsk.com/
http://www.slupsk.pl/
http://www.architektsarp.pl/rynek-slupsk/
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54. Zamawiający planuje wystawę prac konkursowych oraz opracowanie wydawnictwa 
pokonkursowego, w formie folderu, który opublikuje na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.zimslupsk.com oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
w Słupsku www.slupsk.pl . 
 

55. Uczestnicy, których prace nie zostały zakwalifikowane do II etapu, mogą je odebrać,  
za okazaniem pokwitowania złożenia pracy konkursowej, nie wcześniej niż dwa miesiące i nie 
później niż dwanaście miesięcy po ogłoszeniu wyników konkursu i zakończenia prezentacji 
prac na wystawie pokonkursowej. Po upływie dwunastu miesięcy od ogłoszenia wyników 
konkursu i zakończenia prezentacji prac na wystawie pokonkursowej Zamawiający może 
dokonać komisyjnego zniszczenia tych prac. 
 

56. Prawa autorskie. 
Konkurs prowadzony będzie z poszanowaniem autorskich praw majątkowych i osobistych 
Uczestników. Zamawiający z dniem wypłaty nagród i wyróżnień nabywa własność 
egzemplarzy wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo publicznej prezentacji wszystkich prac i ich folderów, dowolnymi 
środkami, bez zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu. Autorzy nagrodzonych prac 
konkursowych z dniem wypłaty nagrody przenoszą na Zamawiającego wszelkie autorskie 
prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania  
z prac oraz udzielają Zamawiającemu wyłącznego prawa do zezwalania na korzystanie  
z autorskich praw zależnych. Przeniesienie praw autorskich następuje w zakresie poniższych 
pól eksploatacji: 
1) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego, drukarską, video; 
2) publiczne odtwarzanie, wystawianie; 
3) nadawanie, re-emitowanie; 
4) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
5) użyczanie, najem. 
 
 

Zakres zamówienia publicznego udzielanego po rozstrzygnięciu konkursu 
 

57. Po rozstrzygnięciu konkursu Zamawiający powoła Komisję Przetargową, której zadaniem 
będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia 
z autorem najlepszej pracy konkursowej umowy na szczegółowe opracowanie pracy 
konkursowej na potrzeby realizacji projektu zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone  
w drodze negocjacji z autorem najlepszej pracy konkursowej, w trybie zamówienia z wolnej 
ręki. 
 

58. Aby dopuszczalne było zawarcie z autorem nagrodzonej pracy konkursowej umowy  
w sprawie zamówienia publicznego na uszczegółowienie pracy konkursowej autor 
nagrodzonej pracy konkursowej zobowiązany jest spełniać warunki udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 i 22b Ustawy i nie będzie mógł podlegać wykluczeniu  
z postępowania na podstawie art. 24 tej Ustawy. 
 

59. Przedmiotem umowy zawartej między Zamawiającym i nagrodzonym Uczestnikiem, zwanym 
dalej Wykonawcą Projektu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą będzie: 
1) wykonanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej uwzględniającej 

zalecenia pokonkursowe; 

http://www.zimslupsk.com/
http://www.slupsk.pl/
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2) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,  
i pozwoleniami; 

3) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu 
inwestorskiego, przedmiarów robót, zbiorczego zestawienia kosztów całej inwestycji  
i innych specjalistycznych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót; 

4) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wykonanej 
dokumentacji; 

5) pełnienie nadzoru autorskiego. 
Przedmiot umowy zostanie wykonany na podstawie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej stanowiącej wybraną pracę konkursową, z uwzględnieniem niezbędnych 
zmian i poprawek wynikających z wytycznych Sądu. 
 

60. Do obowiązków Wykonawcy Projektu w ramach zawartej umowy z Zamawiającym będzie 
należeć w szczególności: 
1) wykonanie prac, o których mowa w ust. 59 w sposób zgodny z wymogami Ustawy – 

Prawo Budowlane, innymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej; 

2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań osobom 
wyznaczonym do kierowania projektem przez Zamawiającego; 

3) zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części w oświadczenie, że jest ona 
wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć; 

4) dostarczenie Zamawiającemu wykonanej dokumentacji w liczbie 5 egzemplarzy. 
 

61. Wykonawca Projektu zobowiąże się, że wykonanie umowy zostanie powierzone osobom 
posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy czym dokumentacja projektowa 
zostanie podpisana przez osoby, które zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej 
Polskiej są uprawnione do wykonania dokumentacji projektowej dla celów uzyskania decyzji 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. 
 

62. Wykonawca Projektu oświadczy, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszelkich 
opracowań będących przedmiotem umowy oraz, że przy wykonywaniu umowy nie naruszy 
żadnych praw autorskich, ani innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom 
trzecim. 
 

63. Wykonawca Projektu przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich 
opracowań będących przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań  
na następujących polach eksploatacji, wymienionych w Ustawie o prawach autorskich  
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.), 
dotyczących w szczególności: 
1) realizacji projektu; 
2) utrwalania; 
3) zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, 

wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, 
cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika; 

4) wprowadzania do obrotu; 
5) publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub 

ekspozycji, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci 
multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu; 
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6) wprowadzania poprawek w trakcie budowy, nie naruszających w sposób istotny założeń 
przestrzennych projektu. 

 
64. Wykonawcy Projektu zapewnia się nieograniczone w czasie prawo do korzystania w kraju  

i poza jego granicami, wyłącznie w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych), 
referencyjnych i promocyjnych, z projektów będących przedmiotem praw autorskich  
na polach, o których mowa w ust. 63 bez prawa pobierania wynagrodzenia lub innych 
bezpośrednich korzyści z tego tytułu przez Wykonawcę Projektu lub osoby trzecie. 
 

65. Wykonawca Projektu odpowiadał będzie z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne utworu, 
natomiast za wady wykonanego na podstawie jego projektu zagospodarowania ponosił 
będzie odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych w art. 471 Kodeksu 
Cywilnego. 

 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Uczestnikom konkursu 
 

66. Uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Z treścią ustawy można się 
zapoznać na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl 
 

67. Środki ochrony prawnej nie przysługują wobec rozstrzygnięć Sądu Konkursowego w zakresie 
oceny prac konkursowych w pierwszym i drugim etapie konkursu oraz decyzji o podziale 
nagród w konkursie. 
 

  

http://www.uzp.gov.pl/
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Załącznik A 

Wytyczne projektowe 
 
Stan istniejący 

 
Teren objęty konkursem położony jest w ścisłym centrum Słupska w obszarze starego miasta. 
Stanowi plac miejski Stary Rynek, wraz z przyległym kwartałem ograniczonym ulicami Grodzką, 
Piekiełko i Zamenhofa. 

Wnętrze urbanistyczne w rejonie Starego Rynku jest obecnie miejscem zaniedbanym 
przestrzennie i funkcjonalnie. Teren zdominowany jest przez funkcję komunikacyjną  
i parkingową (parkingi wokół rynku, wzdłuż ulic Zamenhoffa, Grodzkiej, na przedłużeniu 
Kowalskiej). Przekłada się to bezpośrednio na brak spójnego powiązania z przestrzenią 
publiczną ulicy Nowobramskiej.  
Teren wykorzystywany jest okazjonalnie do organizacji czasowych imprez: pokazów, 
wydarzeń artystycznych, wystaw oraz kiermaszów. 
Od lipca do początku listopada 2017 r. trwały badania archeologiczne na terenie rynku 
(„Sprawozdanie z badań archeologicznych” stanowi załącznik do wytycznych konkursowych). 
Po zakończeniu wykopalisk teren otrzymał tymczasową nawierzchnię. 

 
Obszar opracowania konkursowego 

 
Obszar opracowania konkursowego podzielony został na 2 etapy. 
W I etapie – koncepcja ideowo-studialna  obejmuje całość obszaru konkursowego W II etapie 
opracowaniu podlega część realizacyjna – obszar placu Stary Rynek. Granice opracowania, 
odpowiednio dla części realizacyjnej i części studialnej, oznaczone są na załączonej mapie (Załącznik 
B) i obejmują: 

- w części studialnej: część działek nr 691 i 703/7, działki: 704, 705/5, 705/3, 705/2, 

705/4 i 705/6 - wszystkie położone w obrębie ewidencyjnym 6, 

- w części realizacyjnej: działkę nr 653/2 obręb ewidencyjny 13, działkę nr 706 obręb 

ewidencyjny 6. 

 

Przedmiot opracowania 

- dla części studialnej: 

koncepcja urbanistyczno-architektoniczna przy czym w części studialnej rozwiązania 

konkursowe nie muszą uwzględniać zapisów mpzp „Śródmieście”, 

- dla części realizacyjnej: 

koncepcja zagospodarowania Starego Rynku, obejmująca w szczególności: układ 

komunikacyjny, nawierzchnie, małą architekturę – meble miejskie, zieleń, oświetlenie  

i odwodnienie terenu, ewentualne niezbędne miejsca postojowe dla samochodów, 

ukształtowanie terenu przy czym rozwiązania konkursowe muszą być zgodne z zapisami 

mpzp „Śródmieście”. 
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Wytyczne do projektowania 

 

Rynek traktowany jako miejska przestrzeń publiczna, wymaga przeprojektowania i adaptacji 

do obecnych potrzeb. Stary Rynek powinien na nowo stać się atrakcyjnym centrum miasta, 

jego wizytówką, która zaprasza do spędzania wolnego czasu, daje możliwość prowadzenia 

działalności gospodarczej (ogródki gastronomiczne), aktywności społecznej i kulturalnej.  

Ma stanowić miejsce codziennego odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Słupska, a także 

miejsce spotkań sztuki i publiczności. 

Nowe zagospodarowanie powinno organizować przestrzeń publiczną nadając jej charakter 

wielofunkcyjnego, otwartego placu miejskiego, dostępnego dla wszystkich mieszkańców 

miasta.   

Założenia: 

- kompleksowe i racjonalne zaaranżowanie przyjaznej, atrakcyjnej dla mieszkańców, 

funkcjonalnej i innowacyjnej przestrzeni publicznej, pozbawionej barier 

architektonicznych, dającej możliwość integracji i odpoczynku, 

- wydobycie i wzmocnienie potencjału handlowo-usługowego Starego Rynku, 

- powiązanie przestrzeni Rynku z ulicą Nowobramską. 

 

Projekty powinny umożliwiać: 

- generowanie oryginalnych i różnorodnych aktywności,  

- organizowanie wydarzeń dla możliwie szerokiego grona odbiorców  

(z uwzględnieniem potrzeb osób starszych, młodych oraz niepełnosprawnych, dzieci, 

rodzin itp.), 

zapewniać: 

- wielofunkcyjność, otwartość i uniwersalność przestrzeni, 

- właściwe osadzenie w istniejącym kontekście historycznym,  

- wprowadzenie nowych atrakcyjnych elementów pozwalających wykreować wysokiej 

jakości przestrzeń publiczną, kompozycję i formy przestrzenne o odpowiednim 

wymiarze i skali dopasowanej do przestrzeni Rynku, 

- właściwą relację między jakością proponowanych rozwiązań i ich ceną,  

oraz zawierać: 

- opis  rozwiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych, wpisujących się w planowane dla 

obszaru rewitalizacji m. Słupska („Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska  

na lata 2017-2025+”  stanowi załącznik do wytycznych konkursowych) 

- uproszczony kosztorys budowlany 

W ramach rewaloryzacji rynku należy przewidzieć: 

- oświetlenie terenu, obejmujące iluminacje wybranych obiektów architektonicznych  

i elementów placu,  
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- nową, jednopłaszczyznową nawierzchnię placu Starego Rynku, zaprojektowaną  

z elementów kamiennych, zróżnicowaną kolorystycznie - zgodnie z wytycznymi 

konserwatorskimi, 

- zrównanie rzędnych terenu płyty rynku i okolicznych ciągów komunikacyjnych oraz 

powiązanie istniejącego i projektowanego rysunku nawierzchni, z uwzględnieniem 

wytycznych zaproponowanych dla bulwarów rz. Słupi, 

- zagospodarowanie placu za pomocą modułowego, funkcjonalnego systemu mebli 

miejskich, gwarantującego możliwość dowolnej aranżacji przestrzeni i jej 

dostosowanie do różnych potrzeb, 

- projekty elementów małej architektury - mebli miejskich, które będą tworzyły nowy 

wizerunek Starego Rynku i podnosiły funkcjonalność przestrzeni, o wysokiej trwałości 

i wytrzymałości oraz stylistyce nawiązującej do zaproponowanej dla bulwarów  

rz. Słupi, (należy przewidzieć także elementy służące jako separatory ruchu itp.), 

- elementy zieleni miejskiej (zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi należy 

zlikwidować istniejący „zieleniec”) , 

- nową fontannę posadzkową, 

- miejsce dla lokalizacji ogródków gastronomicznych wraz z propozycją ich formy. 

 
Materiały wykończeniowe 

 
W opisie do koncepcji architektonicznej należy szczegółowo opisać rodzaj przyjętych materiałów 
wykończeniowych i standard wykończenia oraz uwzględnić w wycenie planowanych kosztów 
inwestycji. 

 
Wytyczne komunikacyjne 
 

Zgodnie z koncepcją komunikacji zaproponowaną w „Gminnym Programie Rewitalizacji 

Miasta Słupska na lata 2017-2025+”, a także zgodnie z wykonaną w 2016 r. „Koncepcją 

układu funkcjonalnego sieci transportowej rewitalizowanego obszaru Miasta Słupska” oraz 

zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi,  wydaje się celowe zamknięcie dla stałego ruchu 

kołowego dwóch fragmentów ulic przylegających do Pierzei Starego Rynku, od strony 

zabytkowych kamienic i od strony bloku mieszkalnego – przedłużenie ul. Nowobramskiej. 

Prace projektowe powinny uwzględniać  analizy i prezentować rozwiązania dotyczące kwestii 

dostępności komunikacyjnej, a także kwestii dostępności i uporządkowania miejsc 

postojowych na terenie Starego Rynku (kwestia miejsc postojowych stanowi jeden  

z kluczowych problemów, zgłaszany w szczególności przez właścicieli i użytkowników lokali 

usługowych na terenie rewitalizacji w wywiadach prowadzonych z przedsiębiorcami  

w I/II kw. 2017 r. Także uczestnicy spacerów badawczych wskazywali na potrzeby właściwej 

organizacji miejsc parkingowych). 

W rozwiązaniach konkursowych należy dążyć do zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc 
parkingowych, rozmieszczonych w sposób optymalny. 

Przestrzeń dla pieszych należy „zabezpieczyć” małą architekturą, która uniemożliwi 
nielegalne parkowanie pojazdów; jednocześnie należy umożliwić funkcjonowanie dostaw  
do lokali usługowych na terenie objętym opracowaniem. 
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Infrastruktura 
 
W rejonie placu Stary Rynek występują wszystkie sieci  infrastruktury technicznej, co zapewnia 
możliwość doprowadzenia mediów.  
W szczególności dotyczy to zasilania w energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków. 

 
Gminny Program Rewitalizacji 
 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/527/17 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Słupska na lata 2017 – 2025+” jest dostępna pod adresem: 
http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/27139.html 
 
Dokumenty planistyczne 
 
Na terenie objętym konkursem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

„Śródmieście”, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej L/637/05 w sprawie: uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego “Śródmieście” w Słupsku. Plan jest dostępny pod 
adresem: 

http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/8626.html 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Słupska jest dostępne 

pod adresem: 

http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/?q=XLV_701&qf=&qt 

 

  

http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/27139.html
http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/8626.html
http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/?q=XLV_701&qf=&qt
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Załącznik D 
 

Wytyczne konserwatorskie 
 

Stary Rynek to część składowa wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu 

urbanistycznego średniowiecznego miasta lokacyjnego Słupska. W czasach powstawania miasta,  

aż do początku XX wieku pozostawał on niezmienny w swoim założeniu, z centralnie zlokalizowanym 

Ratuszem Miejskim. Przeobrażenia społeczne końca XIX wieku i rozwój przemysłowy przyniósł 

największą zmianę dla urbanistyki miasta. Z rynku - serca miasta - zniknął budynek Ratusza. Nastąpiło 

przewartościowanie tego terenu i przekształcenie, które wówczas na pewno było szokiem dla wielu 

mieszkańców. W miejsce bruku z nieregularnego kamienia pojawiła się posadzka z wzorami 

geometrycznymi z szarej i czarnej kostki kamiennej i płyt z czerwonego granitu, a na środku 

postawiono figuralny pomnik. 

Jednakże ówczesny rynek stracił tylko część swojej funkcji, tę którą sprawował Ratusz. Należy 
pamiętać, że rynek miejski zawsze stanowił miejsce spotkań, handlu i rozrywki. Dla zachowania jego 
„właściwości” i walorów historycznych utrzymanie tych funkcji na Starym Rynku pod względem 

konserwatorskim jest niezbędne, z uwzględnieniem jego centralnego charakteru. 
 

Dlatego też należy zachować otwartą przestrzeń Starego Rynku pozwalającą na wykorzystanie tego 

miejsca do wspomnianych funkcji, projektując elementy kubaturowe i małą architekturę tak, aby były 

one mobilne i nie stanowiły bariery w dostosowywaniu przestrzeni placu do dynamicznie 

zmieniających się potrzeb miejskich. 

Płyta Starego Rynku, od chwili jej powstania (pocz. XX w.) do dnia obecnego, poddana została dwóm 

znaczącym przestrzennym zmianom: usunięciu pomnika z centralnej części i zastąpieniu  

go fontanną oraz wygospodarowaniu po stronie wschodniej „zieleńca”. Dla przywrócenia estetyki  

i funkcjonalności nawierzchni należy zlikwidować istniejący „zieleniec”.  

Układ przestrzenny miasta lokacyjnego, ale też układ komunikacyjny to element chroniony pod 

względem konserwatorskim, dlatego bezwzględnie należy utrzymać istniejące podziały pomiędzy 

traktami komunikacyjnymi, a płytą rynku. To jedyny zachowany akcent historyczny tego miejsca. 

Oczywiście płytę i ciągi komunikacyjne należy zaprojektować tak, by zlikwidować bariery 

komunikacyjne - zrównać rzędne terenu (wyrównanie, ujednolicenie poziomów nawierzchni dla 

wykluczenia przeszkód architektonicznych). 

Dla przywrócenia pierwotnych funkcji wydaje się celowe zamknięcie dla stałego ruchu kołowego 

dwóch fragmentów ulic przylegających do pierzei Starego Rynku (od strony zabytkowych kamieniczek 

i od strony bloku mieszkalnego – przedłużenie ul. Nowobramskiej). Obecna lokalizacja usług  

w parterach tych pierzei temu sprzyja. Zmiana organizacji ruchu wokół głównej płyty rynku jest 

możliwa pod warunkiem usunięcia miejsc parkingowych, z dopuszczeniem istniejącego pasa miejsc 

parkingowych pod budynkiem dawnego kina Milenium. 

Pod względem przestrzennym należy w projekcie konkursowym powiązać ze sobą istniejący  

i projektowany rysunek nawierzchni ulicy Mostnika i Nowobramskiej, uwzględnić możliwość 

zaznaczenia historycznych nawarstwień i śladów np. posadzki płyty rynku, linii 

rozgraniczającej kwartały średniowiecznej zabudowy.  
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Badania archeologiczne 
 

Projektując inne przedsięwzięcia wymagające prac ziemnych należy mieć na uwadze,  
że teren objęty konkursem nie jest w całości przebadany pod względem archeologicznym. 
Dotychczasowe wyniki badań pokazały, że na głębokości już ok. 30 cm zalega pierwotna, 
historyczna struktura miasta (pozostałości fundamentów kamienic, posadzki, nawierzchnia 
traktów komunikacyjnych). Niektóre z tych elementów należy pozostawić zabezpieczone,  
a elementy nie stanowiące wartości architektoniczno-historycznej, nowożytne i w bardzo 
złym stanie technicznym dopuszcza się rozebrać. Niektóre z nich należy bezwzględnie 
zachować i mogą być wyeksponowane (pozostałości średniowiecznego ratusza od strony 
Mostnika, studnie czy fragmenty piwnic i kamienic od strony ul. Zamenhofa). 

Na płycie Starego Rynku, jak również na terenie opracowania projektu realizacyjnego, 

dopuszcza się lokalizację wodotrysku lub fontanny. Przy projektowaniu należy uwzględnić wyniki 

badań archeologicznych (najcenniejsze zachowane relikty architektoniczne).. 

 
 

Materiały uzupełniające wytyczne 

Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych Starego Rynku w Słupsku 
dz. nr 706/13, AZP 9-29 jest dostępne pod adresem: 
http://zimslupsk.com/Sprawozdanie_z_badan_archeologicznych_na_Starym_Rynku,685,20.
html. 
 

Inwentaryzacja posadzki Starego Rynku (załącznik M). 
 

  

http://zimslupsk.com/Sprawozdanie_z_badan_archeologicznych_na_Starym_Rynku,685,20.html
http://zimslupsk.com/Sprawozdanie_z_badan_archeologicznych_na_Starym_Rynku,685,20.html
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Załącznik J 

 
Postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy z Wykonawcą projektu 
 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach otrzymanego wynagrodzenia do udzielania wszelkich 

informacji i wyjaśnień Zamawiającemu co do dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej 

umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na zrealizowanie inwestycji na 

podstawie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia polis ubezpieczeniowych od jego odpowiedzialności 

cywilnej obejmujących okres realizacji przedmiotu umowy i na okres realizacji inwestycji 

wykonywanej na podstawie przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ust. .....  regulaminu 

konkursu. 

3. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie dostarczony w następujących częściach  

i terminach: 

1) część I – szczegółowa koncepcja urbanistyczno-architektoniczna po uwzględnieniu zaleceń 

pokonkursowych; 

2) część II – projekt budowlano-wykonawczy w zakresie umożliwiającym uzyskanie 

pozwolenia na budowę wraz z pozostałymi opracowaniami umożliwiającymi 

przygotowanie inwestycji do realizacji: w terminie: 31.03.2019 r. 

4.  Przed dostarczeniem dokumentacji: 

1) szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej; 

2) projektu budowlanego; 

3) projektów wykonawczych; 

podlega ona zatwierdzeniu przez Zamawiającego w zakresie ………………………………….…..  

W okresie ……. dni Zamawiający dokona zatwierdzenia dokumentacji. W przypadku nie 

zatwierdzenia dokumentacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania  

i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może od umowy odstąpić i naliczyć kary umowne 

5. Wykonawca projektu pełnić będzie nadzór autorski, w oparciu o dokumentację projektową przez 

siebie sporządzoną, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. Nadzór autorski dotyczył będzie w szczególności: 

1) kontrolowania budowy w zależności od potrzeb; 

2) stwierdzania w toku wykonywanych robót budowlanych, zgodności wykonywania robót 
budowlanych z rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi, określonymi 
dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami; 

3) udzielania wyjaśnień wykonawcy robót odnośnie wszelkich wątpliwości dotyczących 
dokumentacji projektowej powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych; 

4) uzgadniania i oceniania zasadności wprowadzania zamiennych rozwiązań projektowych, 
materiałów lub urządzeń w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłaszanych przez 
Zamawiającego lub wykonawcę robót w toku prowadzonych prac; 

5) bieżącego sporządzania rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących 
nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego; 

6) uzgadniania z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu 
nadzorowanych robót budowlanych; 
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7) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub 
robót zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą 
robót budowlanych; 

8) udziału, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, w czynnościach odbiorów 
częściowych oraz odbioru końcowego. 

6. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie realizacji inwestycji oraz w okresie rękojmi. 

7. Podstawą do rozliczenia finansowego pomiędzy stronami będą faktury VAT wraz z protokółami 

odbioru. Podstawą wystawienia faktur będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony. 

Podstawą wystawienia faktury za nadzór autorski będzie pobyt na budowie potwierdzony 

wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. 

8. Za wykonanie każdej części przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenia  

w następujących terminach licząc od dnia dostarczenia faktur Zamawiającemu (termin zapłaty 

stanowić będzie przedmiot negocjacji z wybranym oferentem): 

1)  za część I dokumentacji – w terminie 14-30 dni; 

2) za część II dokumentacji – w terminie 14-30 dni od protokolarnego przekazania 

przedmiotu umowy; 

3) za każdy pobyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego w terminie 14-30 dni. (lub  

za nadzór autorski w terminie 14-30 dni.) 

9. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na konto Wykonawcy. 

10. Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w ten 

sposób, że termin rękojmi zakończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności generalnego 

wykonawcy z tytułu rękojmi za wady obiektów i robót wykonywanych na podstawie 

dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

11. Wszelkie wady w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie 7 dni od 

daty zawiadomienia o wadzie przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie (wysokość kar stanowić będzie 

przedmiot negocjacji z wybranym oferentem): 

1) niedostarczenia dokumentacji w terminie - w wysokości ………. wartości wynagrodzenia 

przypadającego na poszczególne części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki; 

2) zwłoki w usunięciu wad wyznaczonym terminie - w wysokości ……… wartości wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki; 

3) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego - w wysokości ……… wartości umownej przedmiotu umowy lub odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy -  w wysokości …….. 

wynagrodzenia. 

13. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji 

niniejszej umowy. 

14. Koszty robót budowlanych wykonanych na podstawie wadliwie opracowanych projektów zostaną 

pokryte przez Wykonawcę, chyba, że koszty te zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej 

Wykonawcy. Rozliczenie kosztów wynikających z ewentualnych błędów Wykonawcy nastąpi 

jednorazowo po zakończeniu realizacji inwestycji. 

15. W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 



Strona 25 z 37 
 

16. Strony mogą dokonywać zmian postanowień zawartej umowy z uwzględnieniem treści art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych. (Warunki takich zmian będą ustalone na etapie 

negocjacji). 

17. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem 

nieważności. 

18. Wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. 
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Załącznik nr 1 
Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie 
 
WNIOSEK 
o dopuszczenie do udziału w konkursie otwartym, dwuetapowym, realizacyjnym, architektoniczno-
urbanistycznym na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz  
z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa 
 
 
1a. Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie jest:* 
……………………………...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba Uczestnika) 
 
1b. Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są:* 
…………………………….................................................................................................................. .........
.........................................................................................................................................................
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba Uczestnika) 
……………………………...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba Uczestnika) 
…………………………….................................................................................................................. .........
.........................................................................................................................................................
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba Uczestnika) 
 
2. Pełnomocnikiem Uczestnika konkursu /Uczestników konkursu jest:** 
…………………………….................................................................................................................. .........
.........................................................................................................................................................
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
zgodnie z załączonym do Wniosku pełnomocnictwem  
(należy załączyć pełnomocnictwo, uwzględniając, odpowiednio załącznik Nr 2a albo Nr 2b 
do Regulaminu konkursu) 
 
3. Korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres e-mail: 
 
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
(e-mail) 
 
4. Dodatkowe dane kontaktowe: 
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
(adres) 
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
(telefon) 
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
(fax) 
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5. Oświadczenia i zapewnienia: 
 
Działając w imieniu reprezentowanego przeze mnie Uczestnika/Uczestników konkursu oświadczam, 
że: 

 zapoznałem się z Regulaminem konkursu i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń; 

 jestem związany Regulaminem konkursu; 

 uzyskałem Materiały informacyjne wystarczające do przygotowania pracy konkursowej; 

 spełniam wymagania Regulaminu konkursu w zakresie doświadczenia, uprawnień oraz 
zasobów ludzkich; 

 w przypadku wyboru pracy konkursowej jako pracy najlepszej przy wykonaniu zamówienia 
zobowiązuję się do uwzględnienia w koncepcji pokonkursowej i dalszych opracowaniach 
projektowych wytycznych i zaleceń Sądu konkursowego; 

 żadna z osób, jakie w ramach naszego zespołu projektowego będą uczestniczyć w opracowaniu 
pracy konkursowej: 
- nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Zamawiającego; 
- nie jest członkiem Sądu Konkursowego, ekspertem, biegłym lub doradcą w konkursie; 
- nie wykonywał/a bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem konkursu lub 

ustaleniu warunków konkursu; 
- nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do osób po stronie 
Zamawiającego, członków Sądu Konkursowego, ich zastępców prawnych lub członków 
organów zarządzających lub nadzorczych; 

- przed upływem 3 lat od dnia ogłoszenia konkursu nie pozostawał/a w stosunku pracy lub 
zlecenia z Zamawiającym, członkami Sądu Konkursowego, ich zastępcami prawnymi lub 
członkami ich organów zarządzających lub nadzorczych; 

- nie pozostaje z Zamawiającym lub członkami Sądu Konkursowego w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości  
co do bezstronności tych osób w wykonywaniu czynności w konkursie. 

 
Zgodnie z wymaganiami Regulaminu konkursu do Wniosku zostają załączone następujące 
dokumenty: 
1) Pełnomocnictwo (Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie)/Pełnomocnictwo 

(Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie); 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków Regulaminu konkursu; 
3) Oświadczenie o formie prowadzenia działalności; 
4) Oświadczenie o uprawnieniach architektonicznych (Krajowi Uczestnicy konkursu)/Oświadczenie 

o uprawnieniach architektonicznych (Zagraniczni Uczestnicy konkursu); 
5) Oświadczenie dotyczące autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej. 
 
 
 
 
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
(Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpis jest/podpisy są nieczytelne) osoby 
uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu/Uczestników 
konkursu wspólnie biorących udział w konkursie) 
 

* niepotrzebne skreślić 
** wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika 
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Załącznik nr 2a 
Wzór Pełnomocnictwa (Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie) 
 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

 
 
Uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursie otwartym, dwuetapowym, realizacyjnym, 
architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku  
w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa  
 
 
........................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba Uczestnika) 
 
mocą niniejszego pełnomocnictwa ustanawia Pełnomocnika w osobie: 
 
 
........................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko, adres Pełnomocnika) 
 
Pełnomocnik jest uprawniony do składania w imieniu Uczestnika wszelkich oświadczeń woli i wiedzy 
wymaganych w toku konkursu otwartego, dwuetapowego, realizacyjnego, architektoniczno-
urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz  
z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa, w szczególności  
do złożenia w imieniu Uczestnika Wniosku o dopuszczenie Uczestnika do udziału w konkursie i Pracy 
konkursowej, jak również wszelkich dokumentów i oświadczeń, które mogą być wymagane przez 
Organizatora konkursu. 
 
 
………………………………….........................................................................................…………………………. 
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpis jest/podpisy są nieczytelne) osoby 
uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika 
 
  



Strona 29 z 37 
 

Załącznik nr 2b 
Wzór Pełnomocnictwa (Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie) 
 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 
Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie otwartym, dwuetapowym, realizacyjnym, 
architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku  
w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa 

 
1.  

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

 (imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba Uczestnika) 
2.  

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

(imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba Uczestnika) 
3.  

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

(imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba Uczestnika) 
 
mocą niniejszego pełnomocnictwa ustanawiają Pełnomocnika w osobie: 
 

(imię i nazwisko, adres Pełnomocnika) 
Pełnomocnik jest uprawniony do składania w imieniu Uczestników wspólnie biorących udział  
w konkursie wszelkich oświadczeń woli i wiedzy wymaganych w toku konkursu otwartego, 
dwuetapowego, realizacyjnego, architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji 
zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: 
Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa, w szczególności do złożenia w imieniu Uczestnika Wniosku  
o dopuszczenie Uczestnika do udziału w konkursie i Pracy konkursowej, jak również wszelkich 
dokumentów i oświadczeń, które mogą być wymagane przez Organizatora konkursu. 
 

1.  
 
………………………………….................................................................................……………………………. 
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpisy są nieczytelne) osoby uprawnionej/osób 
uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu 

2.  
 
………………………………….................................................................................……………………………. 
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpisy są nieczytelne) osoby uprawnionej/osób 
uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu 

3.  
 
………………………………….................................................................................……………………………. 
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpisy są nieczytelne) osoby uprawnionej/osób 
uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu 
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Załącznik nr 3 
Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków Regulaminu konkursu 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW REGULAMINU KONKURSU 
 
Niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Uczestnik konkursu: 
1. posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania pracy konkursowej; 
2. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy konkursowej 

 i zamówienia na dokumentację projektową; 
3. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  

art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
..................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpis jest/podpisy są nieczytelne) osoby 
uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu/Uczestników konkursu 
wspólnie biorących udział w konkursie 
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Załącznik nr 4 
Wzór Oświadczenia o formie prowadzenia działalności 
 
 

OŚWIADCZENIE O FORMIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
 

Działając w imieniu Uczestnika konkursu niniejszym oświadczam, że (niewłaściwe skreślić): 
1) jest on wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………............…………,  

a osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w jego imieniu są:  

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

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

 …………………………………........................................…………….. 
2) jest on wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ……………………………,  

a osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w jego imieniu są:  

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

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

 …………………………………........................................…………….. 
3) jest on wpisany do rejestru poświadczającego prowadzenie działalności gospodarczej, 

prowadzonego w kraju zamieszkania lub siedziby danego podmiotu (w przypadku 
Uczestników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej) pod numerem …………………….........................................…, a osobami uprawnionymi 
do składania woli w jego imieniu są: 

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

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

 …………………………………........................................…………….. 
4) nie jest wymagane zgłoszenie prowadzonej przez niego działalności do rejestru lub ewidencji 

w kraju, w którym ma on miejsce zamieszkania lub siedzibę, a osobami uprawnionymi  
do składania woli w jego imieniu są: 

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

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

 …………………………………........................................…………… 
 
 
..................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpis jest/podpisy są nieczytelne) osoby 
uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu/Uczestników konkursu 
wspólnie biorących udział w konkursie 
 
 
Uwaga: 
W przypadku Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie oświadczenie należy 
przedstawić w imieniu każdego Uczestnika odrębnie. 
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Załącznik nr 5a 
Wzór Oświadczenia o uprawnieniach architektonicznych (Krajowi Uczestnicy konkursu) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH ARCHITEKTONICZNYCH 
Krajowi Uczestnicy konkursu 

 
 
 
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Uczestnik przedłoży zaświadczenie potwierdzające 
swoje członkostwo w Izbie Architektów RP lub członkostwo osoby, którą będzie się posługiwał przy 
realizacji zamówienia pokonkursowego, o którym mowa w Regulaminie konkursu.  
Zaświadczenie zostanie złożone bez zbędnej zwłoki, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,  
po zaproszeniu Uczestnika konkursu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki. 
 
 
 
................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpis jest/podpisy są nieczytelne) osoby 
uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu/Uczestników 
konkursu wspólnie biorących udział w konkursie 
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Załącznik nr 5b 
Wzór Oświadczenia o uprawnieniach architektonicznych (Zagraniczni Uczestnicy konkursu) 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH ARCHITEKTONICZNYCH 
Zagraniczni Uczestnicy konkursu 

 
 
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Uczestnik konkursu przedłoży zaświadczenie o tym, że: 

1) posiada prawo wykonywania czynności odpowiadających samodzielnym funkcjom 
technicznym w budownictwie w krajach europejskiego obszaru gospodarczego lub 
Konfederacji Szwajcarskiej, oraz 

2) ukończył studia wyższe zagraniczne uznane w Polsce za równorzędne, oraz  
3) odbył dwuletnią praktykę przy sporządzaniu projektów lub na budowie lub, że powyższe 

warunki spełnia osoba którą będzie się posługiwał przy realizacji zamówienia 
pokonkursowego, o którym mowa w Regulaminie konkursu.  

Zaświadczenie zostanie złożone bez zbędnej zwłoki, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,  
po zaproszeniu Uczestnika konkursu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki. 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpis jest/podpisy są nieczytelne) osoby 
uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu/Uczestników 
konkursu wspólnie biorących udział w konkursie 
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Załącznik nr 6 
Wzór Oświadczenia dotyczącego praw autorskich 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH 
 
1. Działając w imieniu reprezentowanego przeze mnie Uczestnika konkursu zobowiązuję się, że przy 

tworzeniu koncepcji będącej przedmiotem niniejszego konkursu nie naruszy on praw autorskich 
osób trzecich ani innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim oraz,  
że będą mu przysługiwały wszystkie prawa do koncepcji architektonicznej zgłoszonej  
w konkursie. 

2. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Uczestnik konkursu wyraża zgodę na:  
1) nieodpłatną prezentację zgłoszonej przez niego pracy projektowej podczas wystawy 

konkursowej; 
2) nieodpłatne korzystanie przez Zamawiającego z pracy konkursowej w zakresie: 

zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego, techniką drukarską, techniką video; publicznego odtwarzania, 
wystawiania (nadawanie, re-emitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym), użyczania, najmu.  

3. W przypadku, gdy praca konkursowa zgłoszona przez reprezentowanego przeze mnie Uczestnika 
konkursu zostanie nagrodzona, wyrażam zgodę, aby Zamawiający nabył autorskie prawa 
majątkowe do tej pracy konkursowej bez zapłaty wynagrodzenia oraz składania dodatkowych 
oświadczeń woli. 
Przeniesienie praw obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) wskazane w ust. 2; 
2) opracowanie utworu w celach marketingowych, w szczególności jego przeróbki lub 

adaptacje; każde takie opracowanie zostanie powierzone autorowi utworu, o ile będzie 
wykonane zgodnie ze wskazówkami organizatora konkursu i bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

 
 
 
................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpis jest/podpisy są nieczytelne) osoby 
uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu/Uczestników 
konkursu wspólnie biorących udział w konkursie 
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Załącznik nr 7a 
Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej w I etapie 
 

 
POKWITOWANIE 

ODBIORU PRACY KONKURSOWEJ w I etapie 
 
konkursu otwartego, dwuetapowego, realizacyjnego, architektoniczno-urbanistycznego  
na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem 
zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa 
 

Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą: 
 
 
 
 
 
Została przyjęta w dniu …………………................. 2018 r. o godz. ………......... 
 
 
Pieczęć Organizatora:      
 
 

………………………………………………………………….. 
   podpis czytelny osoby przyjmującej 

 

 
Odcinek dla Działającego w imieniu Organizatora Konkursu Załącznik nr 7a 
 

POKWITOWANIE 
ODBIORU PRACY KONKURSOWEJ w I etapie 

 
konkursu otwartego, dwuetapowego, realizacyjnego, architektoniczno-urbanistycznego  
na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem 
zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa 
 

Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą: 
 
 
 
 
 
Została przyjęta w dniu ……………................……. 2018 r. o godz. …….......….. 
 
 
Pieczęć  Organizatora:      
 

………………………………………………………………….. 
 podpis czytelny osoby przyjmującej  

Odcinek dla Uczestnika Konkursu Załącznik nr 7a 
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Załącznik nr 7b 
Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej w II etapie 
 

 
POKWITOWANIE 

ODBIORU PRACY KONKURSOWEJ w II etapie 
 
konkursu otwartego, dwuetapowego, realizacyjnego, architektoniczno-urbanistycznego  
na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem 
zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa 
 

Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą: 
 
 
 
 
 
Została przyjęta w dniu …………………................. 2018 r. o godz. ………......... 
 
 
Pieczęć Organizatora:      
 
 

………………………………………………………………….. 
   podpis czytelny osoby przyjmującej 

 

 
Odcinek dla Działającego w imieniu Organizatora Konkursu Załącznik nr 7b 
 

POKWITOWANIE 
ODBIORU PRACY KONKURSOWEJ w II etapie 

 
konkursu otwartego, dwuetapowego, realizacyjnego, architektoniczno-urbanistycznego  
na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem 
zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa 
 

Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą: 
 
 
 
 
 
Została przyjęta w dniu ……………................……. 2018 r. o godz. …….......….. 
 
 
Pieczęć  Organizatora:      
 

………………………………………………………………….. 
 podpis czytelny osoby przyjmującej  

  

Odcinek dla Uczestnika Konkursu Załącznik nr 7b 

      

      



Strona 37 z 37 
 

 
Załącznik nr 8 
Wzór Karty identyfikacyjnej uczestnika konkursu 
 

KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU 
(nie dołączać do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie lecz w zamkniętej kopercie 
dołączyć do pracy konkursowej) 
 

Nazwa Uczestnika Konkursu: 
 
 

 

Adres Uczestnika Konkursu: 
 
 

 

Tel. Fax.: 
 
 

 

 
Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą: 

 
 
 
 
 

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ PRZY OPRACOWANIU PRACY KONKURSOWEJ: 
 
 

      

l.p. 
nazwisko i imię 
tytuł zawodowy 

nr uprawnień 
adres, tel. podpis 

charakter udziału w pracy 

1.      

2.      

3.      

     

     


