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Zamawiający, podstawa prawna, forma i przedmiot konkursu.
Wymagania uczestnictwa w konkursie i informacje o dokumentach, jakie mają
dostarczyć uczestnicy konkursu.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z uczestnikami konkursu.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Terminy.
Forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej.
Wytyczne merytoryczne – szczegółowe uwarunkowania.
Miejsce i sposób składania prac konkursowych.
Kryteria oceny prac konkursowych.
Sąd Konkursowy.
Rodzaj, wysokość i zasady przyznawania nagród.
Rozstrzygnięcie konkursu.
Prawa autorskie.
Wykluczenie uczestników konkursu, odrzucenie prac konkursowych.
Unieważnienie konkursu.
Środki ochrony prawnej.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU
Załączniki do wniosku:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 1b
Załącznik nr 2

- Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
- Oświadczenie uczestnika konkursu w sprawie wykluczenia
- Pozostałe oświadczenia uczestnika konkursu
- Wzór pełnomocnictwa

Załączniki do pracy konkursowej:
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

- Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej
- Karta identyfikacyjna
- Zestawienie kosztów realizacji i cena dokumentacji projektowej

Pozostałe załączniki:
Załącznik nr 6
Załącznik nr 6a

- Istotne postanowienia umowy na prace planistyczne
- Istotne postanowienia umowy na prace projektowe

Załącznik nr 7 i 7a

- Granice obszaru opracowania konkursowego

MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1.
2.
3.
4.

Podkład geodezyjny obszaru opracowania konkursowego.
Mapa stanów władania.
Rejestr obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego – stan na dzień
ogłoszenia konkursu.
Rysunek i teksty obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.
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5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard.
Rysunki elewacji budynków przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 4-5, 6, 8, 9, 12-15, 16,
17-19, 20-21, 22, 23, ul. Księcia Barnima I 1(budynek poczty), ul. Piłsudskiego 2 (elewacje od
strony ul. Wyszyńskiego).
Fizjografia z 1991 roku.
Fragment prezentacji projektu Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.
Informacja Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie
w sprawie istniejących instalacji wod – kan.
Informacja Enea Operator Sp. z o.o. w sprawie istniejących instalacji elektroenergetycznych.
Informacja Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w sprawie istniejących instalacji gazowych.
Informacja Orange Polska S.A. w sprawie istniejących instalacji telekomunikacyjnych.
Informacja Multimedia Polska S.A. w sprawie istniejących instalacji telekomunikacyjnych.
Wykaz obiektów i obszarów podlegających ochronie konserwatorskiej.
Stargard 3 D - link do strony internetowej.

https://www.stargard.pl/Przydatne-pliki-multimedialne
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ROZDZIAŁ I
ZAMAWIAJĄCY, PODSTAWA PRAWNA, FORMA I PRZEDMIOT KONKURSU.
I.

Zamawiający: Gmina-Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.
Organizator konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie,
ul. Mariacka 10, 70-551 Szczecin,
adres strony www: http://szczecin.sarp.org.pl/centrum-stargard/
kontakt e-mail: centrum-stargard@architektsarp.pl
Sekretarz organizacyjny konkursu mgr inż. arch. Wioletta BOROŃ tel. +48 501 163 959.

II.

Podstawa prawna
Przepisy prawne mające w szczególności zastosowanie w niniejszym konkursie:

III.

1.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1579), zwana dalej „ustawą PZP”, postępowanie o wartości szacunkowej kwoty poniżej
207 000 euro, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332).

3.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129
z pózn. zm.).

4.

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, z pózn. zm.).

Forma konkursu:
1.

Jest to konkurs realizacyjny, otwarty, jednoetapowy.

2.

Uczestnicy konkursu składają Organizatorowi wnioski o dopuszczenie do udziału
w konkursie. Sąd Konkursowy dopuści do udziału w konkursie i zaprosi do składania prac
konkursowych Uczestników, którzy spełnią wymagania udziału w konkursie określone
w niniejszym Regulaminie.

3.

Niniejszy konkurs zgodnie z art. 110 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. Nagrodą, oprócz kwoty
ustalonej w rozdziale XI Regulaminu, będzie zaproszenie do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.

4.

Zamawiający zapewnia, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu przez Sąd Konkursowy
niemożliwe będzie zidentyfikowanie autorów prac konkursowych.

5.

W odpowiedzi na ogłoszenie Zamawiającego, Uczestnicy przedstawiają w tym samym
terminie, na podstawie jednakowych wymagań, twórcze prace projektowe, zawierające
opracowanie tego samego zakresu, w celu wyboru najlepszej pracy przez niezależny
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i profesjonalny Sąd Konkursowy.
IV.

Przedmiot, cel, zakres konkursu:
1.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników,
przeznaczonej do realizacji, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum
Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy
Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do
wybranych przez Sąd Konkursowy prac na zasadach określonych w Regulaminie.

2.

Celem konkursu jest:

2.1. Wybór najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu
ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, wg warunków i kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2. Uzyskanie nowego rozwiązania funkcjonalnego i przestrzennego miasta w obszarze
opracowania konkursowego, które poprzez poprawę estetyki i nową organizację
komunikacji pieszej i kołowej, zwiększy atrakcyjność przestrzeni publicznej, gdzie forma
budynków w pierzejach i odpowiednio ukształtowane przestrzenie miejskie ulicy i placu
stworzą miejsce atrakcyjne do zamieszkania oraz większej aktywności społecznogospodarczej i kulturalnej mieszkańców.
2.3. Wyłonienie zespołu projektowego do realizacji kolejnych etapów przebudowy i aranżacji
terenów Placu Wolności i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z rejonem
skrzyżowania z ulicami Dworcową i Księcia Barnima I. Autor najlepszej pracy konkursowej
zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wynikającym
z nagrodzonej pracy ( o ile wystąpi taka konieczność) oraz na wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją
inwestycji polegającej na zagospodarowaniu przestrzeni publicznych wymienionych
w pkt 5.
3.

Projekty konkursowe stanowić będą podstawę do wszechstronnych działań organizacyjnoprawnych zmierzających do przyjęcia właściwych kierunków zagospodarowania
i funkcjonowania tej części miasta. Wyniki konkursu posłużą jako wytyczne do
sporządzenia dokumentów planistycznych, w tym do zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

4.

Z uwagi na, zakładany przez Zamawiającego, wysoki całkowity koszt realizacji inwestycji,
zadaniem uczestników konkursu będzie przedstawienie propozycji jej etapowania wraz
z podziałem wstępnych kosztów robót budowlanych stosownie do zakresu poszczególnych
etapów. Z tego powodu, Zamawiający zastrzega możliwość zlecania zwycięzcy konkursu
opracowania dokumentacji techniczno-budowlanej w etapach.

5.

Obszar zadania konkursowego:
Teren o powierzchni około 4 ha, przeznaczony do opracowania w ramach konkursu,
położony jest w ścisłym centrum miasta. Jest to miejsce szczególne ze względu na
lokalizację wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego łączącego rejon dworca PKP i nowego
węzła przesiadkowego przy ul. Towarowej ze Starym Miastem i Śródmieściem Stargardu.
Granice terenu opracowania konkursowego przedstawiają załączniki graficzne nr 7 i nr 7a.
W zakres w/w obszaru wchodzą:
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1) Plac Wolności,
2) teren placu przed Stargardzkim Centrum Kultury (pętla autobusowa) między ulicami
Wojska Polskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego,

3) ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do skrzyżowania z ulicami Dworcową i Księcia
Barnima I,

4) teren północnej pierzei ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
5) skrzyżowanie ulic: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dworcowej, Księcia Barnima I do
wiaduktu kolejowego.
Rozwiązania w pracach projektowych, przyjęte na obszarze konkursowym, muszą
uwzględniać powiązania przestrzenne i funkcjonalne z terenami położonymi w jego
bezpośrednim otoczeniu. Dopuszcza się tym samym przekroczenie wyznaczonych granic
opracowania w celu pokazania powiązań projektowanego zagospodarowania z elementami
istniejącymi poza terenem objętym konkursem, np. w odniesieniu do przebiegu
krawężników ulic, ciągłości różnych rodzajów nawierzchni itp.
6.

Podstawą opracowania pracy konkursowej są:
1)

2)

3)
V.

obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
opracowania konkursowego (patrz rozdział VII, pkt II. 2) – dopuszcza się zmianę
miejscowego planu pod warunkiem zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Stargard, tekst ujednolicony - uchwała Nr XVI/182/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 lutego 2016 r.,
inne uwarunkowania opisane w Regulaminie konkursu.

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy
konkursowej:
1.

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac budowlanych związanych
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych w obszarze podanym w pkt IV. 5 nie może
przekroczyć 34 000 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych brutto).

2.

Podany w pkt 1 maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji nie obejmuje
kosztów:
1) przygotowania i przeprowadzenia konkursu;
2) opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i nadzoru
autorskiego.

3.

Koszt sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o ile zajdzie
taka potrzeba) zgodnie z zakresem podanym w pkt VI.3) nie może przekroczyć 40 000 PLN
brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych brutto).

4.

Maksymalny koszt wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowlanej
i wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji nie może
przekroczyć 680 000 PLN brutto (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto).

Podana wartość stanowi maksymalną kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego na poczet
wszelkich prac projektowych i czynności Projektanta, niezbędnych do realizacji inwestycji, przy
uwzględnieniu konieczności wykonania zleceń uzupełniających, w granicach określonych
ustawą PZP.
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VI.

Zakres opracowań projektowych, które stanowić
udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki

będą

przedmiot

zamówienia

Przedmiotem zamówienia udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki będą prace i czynności
polegające:

1) na wykonaniu ostatecznej koncepcji rozwiązania nagrodzonego I nagrodą,
2) na przedstawieniu wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
opisanego w ROZDZIALE VII, pkt II. 2. 3), który jest obecnie w trakcie wprowadzania zmian,
o ile wystąpi taka konieczność, na sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w celu dostosowania jego zapisów do rozwiązań przyjętych w ostatecznej
koncepcji, w obszarze objętym konkursem oraz jego najbliższym sąsiedztwie z
wyłączeniem terenu opisanego powyżej, na którym plan jest aktualnie zmieniany,
3) na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowlanej
i wykonawczej, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego obiektu (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129, z pózn. zm.), która stanowić
będzie rozwinięcie i uszczegółowienie pracy konkursowej,
4) na pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, zgodnie z warunkami zawartymi
w istotnych postanowieniach umów, podanych w załącznikach nr 6 i nr 6a do Regulaminu.
ROZDZIAŁ II
WYMAGANIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE I INFORMACJE O DOKUMENTACH,
JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ UCZESTNICY KONKURSU
I.

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

II.

Wymagania uczestnictwa w konkursie
O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy:
1)
2)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy PZP,
spełniają wymogi dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. dysponują
przynajmniej jedną osobą w zespole projektowym, która posiada uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które przed
dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji
w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać
zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich
nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą
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również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane
na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym,
Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane
odpowiadające
uprawnieniom
wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na
zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
z 2016 r. poz. 65).
UWAGA: Uczestnicy Konkursu z RP oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Konfederacji Szwajcarii, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, zobowiązani są do
uzyskania od właściwej izby samorządu zawodowego w Polsce odpowiedniego wpisu
umożliwiającego prowadzenie usług na terenie RP, tj. wykonywania zawodu architekta
(pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z uprawnieniami
budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych) zgodnie z wymogami prawa
polskiego.
III.

Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
Zamawiający wymaga, aby Uczestnik przedłożył następujące dokumenty:

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do Regulaminu. W przypadku składania wspólnego wniosku o dopuszczenie do udziału
w konkursie należy złożyć jeden dokument. Wniosek o dopuszczenie do udziału w
konkursie musi być podpisany przez Uczestnika lub osobę upoważnioną do składania
oświadczeń woli w imieniu Uczestnika (zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w
dokumencie rejestrowym lub pełnomocnictwie). Wniosek musi być złożony w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

2. Oświadczenia zawarte w załączniku nr 1a i 1b do Regulaminu, które muszą być
podpisane przez Uczestnika lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli
w imieniu Uczestnika (zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie
rejestrowym lub pełnomocnictwie). Oświadczenia muszą być złożone w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Pełnomocnictwo (przykładowy wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu), które jest
wymagane tylko w sytuacji składania wspólnego wniosku o dopuszczenie do udziału
w konkursie oraz w sytuacjach określonych w rozdziale IV pkt I.3 Regulaminu.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
IV.

Potwierdzenie spełniania wymagań po zaproszeniu do negocjacji:
W celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozdziale,
Zamawiający po zaproszeniu do negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie
zamówienia z wolnej ręki od Uczestnika, który otrzyma I NAGRODĘ w konkursie, będzie
wymagał przedłożenia dokumentów zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy PZP.
ROZDZIAŁ III
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z UCZESTNIKAMI KONKURSU
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I.

Forma porozumiewania się Zamawiającego/Organizatora z Uczestnikami:

1. Wnioski,

załączniki, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje Uczestnicy
i Organizator przekazują pisemnie na adresy pocztowe (adres Organizatora podany
w pkt III.4), za wyjątkiem materiałów wymienionych w pkt I.2, pkt II i pkt III.3.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną przy przekazywaniu
następujących dokumentów:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
II.

wezwanie do uzupełnienia dokumentów kierowane do Uczestników na podstawie
art. 26 ust. 3 ustawy PZP,
zadawanie pytań przez Uczestników dot. wniosków o dopuszczenie do udziału
w konkursie i pytań dot. Regulaminu,
wyjaśnienia Uczestników dotyczące dokumentów złożonych wraz z wnioskiem
o dopuszczenie do udziału w konkursie na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy PZP,
zawiadomienie Uczestników, którzy zostali wykluczeni z postępowania,
zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania
prac konkursowych,
zawiadomienie o rozstrzygnięciu i wynikach konkursu,
zawiadomienie o unieważnieniu konkursu.

Treści zamieszczane na stronie internetowej Organizatora:

1. Zamawiający przekazuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora,
pod adresem strony www http://szczecin.sarp.org.pl/centrum-stargard/, następujące
informacje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ogłoszenie o konkursie,
treść Regulaminu konkursu,
treść wyjaśnień, pytań i odpowiedzi dotyczących Regulaminu bez ujawniania źródła
zapytania,
listę Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie i zaproszenie ich do
składania prac konkursowych,
zawiadomienie o rozstrzygnięciu i wynikach konkursu,
zawiadomienie o unieważnieniu konkursu.

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wraz z odpowiedziami na pytania
zmienić treść Regulaminu. Dokonane w ten sposób modyfikacje Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Uczestnikom poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej
Organizatora pod adresem http://szczecin.sarp.org.pl/centrum-stargard/
III.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego/Organizatora z Uczestnikami:

1. Konkurs odbywa się w języku polskim. Wszelkie pisma i korespondencja składane
w trakcie postępowania między Organizatorem i Uczestnikiem muszą być sporządzone
w języku polskim.

2. Dokumenty, materiały i inne informacje złożone w języku innym niż określony w pkt 1
nie będą rozpatrywane.

3. Pytania dotyczące Regulaminu Uczestnicy składają pisemnie, drogą elektroniczną na
adres Organizatora: centrum-stargard@architektsarp.pl

4. Adres do korespondencji:
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Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Szczecin,
ul. Mariacka 10, 70-551 Szczecin
z dopiskiem: „Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla
obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu
Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

5. W sprawach organizacyjnych związanych z niniejszym konkursem, w celu uzyskania
informacji o konkursie i w celu złożenia pytań dotyczących Regulaminu można
kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1500 z Sekretarzem
Konkursu, mgr inż. arch. Wiolettą BOROŃ, tel. +48 501 163 959.
ROZDZIAŁ IV
WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
I.

Zasady składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi być sporządzony według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie i oświadczenia zawarte w załącznikach
nr 1a i 1b muszą być sporządzone w języku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub ręcznie długopisem.

3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie i oświadczenia zawarte w załącznikach
nr 1a i 1b muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Uczestnika. Upoważnienie do podpisania wniosku o dopuszczenie do
udziału w konkursie musi być dołączone do wniosku w oryginale lub kopii poświadczonej
za
zgodność z oryginałem przez notariusza (przykładowy wzór pełnomocnictwa
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu), o ile nie wynika ono z innych dokumentów
załączonych przez Uczestnika (np. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego).

4. W przypadku, gdy Uczestnik składa kopie jakiegoś dokumentu, musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uczestnika (Uczestnik konkursu składa
własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”),
z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

5. Jeżeli do reprezentowania Uczestnika upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób,
kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Uczestnika jest
sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie
będą brane pod uwagę. Nie jest wymagane potwierdzenie tłumaczenia przez tłumacza
przysięgłego.

7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie strony wniosku o dopuszczenie do udziału
w konkursie były ponumerowane i połączone ze sobą. Ponadto, wszelkie miejsca,
w których Uczestnik naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

8. Uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
i tylko jedną pracę konkursową.

9. Za złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i pracy konkursowej
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uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem.

10. Wniosek należy złożyć pisemnie (w formie papierowej) na adres Organizatora:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Szczecin,
ul. Mariacka 10, 70-551 Szczecin
Zaleca się, aby Uczestnik zamieścił wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
w kopercie z dopiskiem:
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE REALIZACYJNYM NA
OPRACOWANIE
KONCEPCJI
URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
DLA
OBSZARU CENTRUM STARGARDU ZE SZCZEGÓŁOWYM ROZWIĄZANIEM
ZAGOSPODAROWANIA PLACU WOLNOŚCI I ULICY KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO.

11. Jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie Uczestnika nie będzie oznaczony
w sposób wskazany w pkt 10, organizator nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności
za nieterminowy wpływ wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.

12. Za datę złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie uważa się datę jego
wpływu do organizatora.

13. Organizator wykluczy z konkursu Uczestnika, który w okresie 3 lat przed terminem
złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, w sposób zawiniony poważnie
naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Uczestnik w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie, co Organizator będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych
środków dowodowych. Organizator nie wykluczy z konkursu Uczestnika, który
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają
zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych
w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków
zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
II.

Zmiana, wycofanie i zwrot wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

1. Uczestnik może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożony przez siebie wniosek
o dopuszczenie do udziału w konkursie przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w konkursie.

2. W przypadku wycofania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, Uczestnik
składa pisemne oświadczenie, że wniosek swój wycofuje, w zamkniętej kopercie
zaadresowanej jak w pkt I.10 z dopiskiem „WYCOFANIE”.

3. W przypadku zmiany wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, Uczestnik składa
pisemne oświadczenie, iż wniosek swój zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian,
a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też
przedłożenia nowych dokumentów – Uczestnik winien dokumenty te złożyć. Powyższe
oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w kopercie oznaczonej jak
w pkt I.10 z dopiskiem „ZMIANA”.

4. W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie po terminie
Organizator zawiadamia Uczestnika o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału
w konkursie po terminie oraz zwraca wniosek po upływie terminu do wniesienia
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odwołania.
III.

Wspólne wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie:

1. Uczestnicy składający wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, który działa na
podstawie pełnomocnictwa (przykładowy wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2
do Regulaminu).

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi być dołączone do wspólnego wniosku
Uczestników. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Organizatorem w toku postępowania i do niego
Organizator kieruje informacje, korespondencję, itp.

4. Kopie dokumentów dotyczących każdego z Uczestników składających wspólny wniosek
o dopuszczenie do udziału w konkursie muszą być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Uczestników.

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Uczestnicy składający wspólny wniosek
i mają do nich zastosowanie zasady określone w powyższych pkt 1 – 4.
IV.

Jawność postępowania
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z załącznikami są jawne.

V.

Tajemnica przedsiębiorstwa:

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Uczestnik, nie później niż
w terminie złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie zastrzegł, że nie
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa.

2. W przypadku zastrzeżenia informacji Uczestnik ma obowiązek wydzielić informacje
stanowiące tajemnice jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”.
Informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

3. W sytuacji, gdy Uczestnik zastrzeże informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy PZP lub odrębnych
przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak
pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
VI.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w
konkursie
Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku
o dopuszczenie do udziału w konkursie. Zamawiający nie przewiduje zwrotu tych kosztów.
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ROZDZIAŁ V
TERMINY
I.

Terminy przewidywane w konkursie:


Ogłoszenie konkursu



29.12.2017 r.



Składanie pytań dot. wniosków o dopuszczenie do udziału
w konkursie
Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczące
wniosków
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału
w konkursie
Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału
w konkursie
Składanie pytań dotyczących Regulaminu



do 25.01.2018 r.



do 30.01.2018 r.



do 06.02.2018 r.



do 13.02.2018 r.



do 27.02.2018 r.



do 06.03.2018 r.



Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczące
Regulaminu
Składanie prac konkursowych





Rozstrzygnięcie konkursu



do 17.04.2018 r. do
godz. 15:00
w dniu 27.04.2018 r.







II.

Zasady dotyczące terminów:

1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z załącznikami, pytania dotyczące
Regulaminu jak również prace konkursowe Uczestnicy mogą składać przed upływem
ostatecznych terminów ich składania.

2. Organizator o dokładnym miejscu i godzinie rozstrzygnięcia konkursu poinformuje
Uczestników poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora pod
adresem http://szczecin.sarp.org.pl/centrum-stargard/

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, o których mowa w pkt I,
o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników poprzez umieszczenie informacji na
stronie internetowej Organizatora pod adresem http://szczecin.sarp.org.pl/centrumstargard/
ROZDZIAŁ VI
FORMA OPRACOWANIA ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ
I.

Forma opracowania prac konkursowych:

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

2. Wszystkie elementy pracy konkursowej: pokwitowanie odbioru pracy konkursowej,
teczki, część opisowa (jedynie strona tytułowa), część graficzna (wszystkie plansze)
i cyfrowa, kopertę zawierającą kartę identyfikacyjną oraz samo opakowanie pracy należy
oznaczyć dowolnie wybraną przez Uczestnika sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą
wysokości ok. 1 cm i nie dłuższą niż 5 cm. Liczbę rozpoznawczą należy wpisać czarnym
tuszem w prawym górnym rogu. Wskazane dokumenty nie mogą być opatrzone
nazwą Uczestnika składającego prace, ani innymi informacjami umożliwiającymi
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zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem konkursu przez Sąd Konkursowy.

3. Materiały nieobjęte zakresem konkursu nie będą rozpatrywane.
II.

Sposób prezentacji pracy konkursowej
Opracowanie konkursowe powinno składać się z części opisowej, graficznej i cyfrowej.

Część opisowa:
1. Część opisową należy wykonać w 3 egzemplarzach formatu A4 w objętości
maksymalnie 5 stron.

2. Część opisowa powinna zawierać:
1)

opis przyjętych założeń projektowych – koncepcji zagospodarowania terenu
z uwzględnieniem głównych dyspozycji przestrzennych i funkcjonalnych, obsługi
komunikacyjnej (w tym bilansu miejsc postojowych), małej architektury i terenów
zielonych,

2)

dane i informacje dotyczące rozwiązań projektowych uwzględniające zagadnienia
dotyczące użytych materiałów, technologii oraz ewentualnych rozwiązań
konstrukcyjnych,

3)

wstępną kalkulację kosztów inwestycji wg wzoru podanego w załączniku nr 5 oraz
koszt wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem określonym
w rozdziale XI, pkt IV.1 Regulaminu, która będzie przedmiotem zamówienia z wolnej
ręki (zgodnie z pkt 2 załącznika nr 5).

Uwaga:
1)

kwota wynagrodzenia za wykonanie w/w dokumentacji projektowej wraz
z nadzorem autorskim nie może przekroczyć 2% kwoty kosztów realizacji inwestycji
przewidywanych przez Uczestnika,

2)

wysokość kwoty kosztu realizacji inwestycji oraz cena wykonania dokumentacji,
która będzie przedmiotem zamówienia z wolnej ręki, stanowi jedno z kryteriów
oceny prac przez Sąd Konkursowy.

Część graficzna:

1. Elementy graficzne opracowania konkursowego należy wykonać na maksymalnie
3 (trzech) sztywnych, lekkich planszach, nie grubszych niż 3 mm (PCV lub tektura)
o formacie 100 x 70 cm w układzie pionowym, rozmieszczonych obok siebie,
obrazujących obszar opracowania. Technika opracowania – dowolna, trwała, czytelnie
ilustrująca koncepcję.
Uwaga:
Przyjęta grafika opracowania powinna zachowywać czytelność podkładu mapowego!

2. Część graficzna powinna zawierać:
1) koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1: 500, wykonaną dla obszaru
opracowania konkursowego na udostępnionym przez Zamawiającego podkładzie
geodezyjnym,
2) charakterystyczne rzuty i przekroje w skali 1: 200 pokazujące w szczególności układ
posadzki, zieleń, oświetlenie, elementy małej architektury, a także inne
zaprojektowane elementy wyposażenia przestrzeni związane z jej użytkowaniem dla
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wybranych, uznanych przez uczestnika za ważne, fragmentów obszaru opracowania
konkursowego,
3) rozwinięcie elewacji północnej pierzei ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego pomiędzy
Placem Wolności i skrzyżowaniem z ulicami Dworcową i Księcia Barnima I w skali 1:
200 z propozycją kolorystyki,
4) przynajmniej dwa detale tzw. małej architektury (np. meble miejskie, nośniki
reklamowe, wiaty przystankowe itp.) o indywidualnej formie, uznane przez
uczestnika za tworzące niepowtarzalny charakter przestrzeni, którą swoim wyglądem
będą wyróżniać, w skali 1: 20 lub większej,
5) perspektywy i wizualizacje niezbędne do przedstawienia koncepcji, z zaznaczeniem
miejsca i kąta danego ujęcia na planszy koncepcji zagospodarowania terenu,
obligatoryjne są wizualizacje:
a)

całości założenia z „lotu ptaka” pokazujące ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
od strony wiaduktu kolejowego oraz wizualizacja od strony Placu Wolności wraz
a otoczeniem placu,

b)

ujęcia z poziomu człowieka miejsc charakterystycznych w obszarze opracowania
konkursowego,

c)

inne ilustracje, wybrane przez Uczestnika konkursu, ważne dla pokazania
koncepcji,

6) dodatkowe schematy graficzne wyjaśniające przyjętą koncepcję (w formacie A4 lub
złożone do formatu A4) – dołączone do części opisowej.

3. Poza elementami wymienionymi w pkt 2, uczestnik ma pełną swobodę w zakresie
zawartości plansz, przy czym zwraca się uwagę na zachowanie ich czytelności
i przejrzystości. Praca powinna w sposób możliwie najpełniejszy przedstawiać wizję
projektową całości obszaru konkursowego i ukazywać relacje z otoczeniem.
Część cyfrowa:

1. Część cyfrowa powinna zawierać:
1)

pracę konkursową w części opisowej i graficznej, tożsamą z wersją wydrukowaną
w formatach:
a)
b)
c)

2)

dla rysunków (*.jpg) lub (*.tif) w rozdzielczości 300 dpi,
dla tekstu (*.doc – dla office 2007 lub nowszej wersji),
wszystkie plansze w formacie 100 x 70 cm i w formacie A3 (PDF),

prezentację multimedialną (wykonaną w programie typu QuickTime Movie),
o całkowitym czasie projekcji 60 – 180 sekund, z możliwością włączenia w zakres

prezentacji animacji wykonanej na bazie modelu 3D.

2. Część cyfrowa powinna być przekazana w oddzielnej kopercie w 1 egzemplarzu na
płycie CD lub DVD. Część ta nie będzie podlegała ocenie. Zostanie wykorzystana do
celów publikacyjnych, wystawienniczych oraz promocji wyników konkursu. Organizator
prosi o sprawdzenie zapisu pracy konkursowej na płycie po jej nagraniu.
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ROZDZIAŁ VII
WYTYCZNE MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE UWARUNKOWANIA
I.

Lokalizacja

1. Zakres obszarowy konkursu:
1)
2)

2.

Plac Wolności,
teren placu przed Stargardzkim Centrum Kultury (pętla autobusowa) między ulicami
Wojska Polskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego,
3) ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do skrzyżowania z ulicami Dworcową i Księcia
Barnima I,
4) teren północnej pierzei ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
5) skrzyżowanie ulic: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dworcowej, Księcia Barnima
I do wiaduktu kolejowego.
Teren opracowania konkursowego zlokalizowany jest na n/w działkach:

Lp.

Nr obrębu

Nr działki

Powierzchnia
(ha)

Stan władania

1.

10

1

0,565

Gmina – Miasto Stargard

2.

10

450

0,358

Gmina – Miasto Stargard

3.

10

454

0,023

Gmina – Miasto Stargard

4.

10

190

0,127

Gmina – Miasto Stargard + prywatne

5.

10

459/8

0,230

6.

10

439/2

0,233

7.

10

111

0,038

Powiat Stargardzki – od 01.01.2018r. Gmina –
Miasto Stargard
Powiat Stargardzki – od 01.01.2018r. Gmina –
Miasto Stargard
osoby prywatne - wspólnota

8.

10

12/4

0,262

Gmina Miasto – Stargard

9.

10

61/11

0,035

Gmina Miasto – Stargard

10.

10

9

0,015

Gmina Miasto – Stargard

11.

10

2/12

0,050

Gmina Miasto – Stargard

12.

10

461/1

0,036

13.

10

201

0,959

14.

10

555/43

0,147

Gmina Miasto – Stargard
Powiat Stargardzki – od 01.01.2018r. Gmina –
Miasto Stargard
Gmina Miasto – Stargard

15.

10

197/10

0,037

Gmina Miasto – Stargard

16.

10

197/9

0,017

Gmina Miasto – Stargard

17.

10

204

0,002

Gmina Miasto – Stargard

18.

10

175/15

0,027

osoby prywatne - wspólnota

19.

10

515/33

0,005

osoby prywatne - wspólnota

20.

10

200

0,041

prywatne - przedsiębiorstwa

21.

10

554

0,002

prywatne - przedsiębiorstwa

22.

10

550

0,080

prywatne - przedsiębiorstwa

23.

10

199

0,070

prywatne - przedsiębiorstwa
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Lp.

Nr obrębu

Nr działki

Powierzchnia
(ha)

Stan władania

24.

10

555/38

0,002

prywatne - przedsiębiorstwa

25.

10

555/37

0,001

prywatne - przedsiębiorstwa

26.

10

198

0,045

prywatne - przedsiębiorstwa

27.

10

555/42

0,002

prywatne - przedsiębiorstwa

28.

10

551

0,013

prywatne - przedsiębiorstwa

29.

10

552

0,002

prywatne - przedsiębiorstwa

30.

10

555/10

0,004

prywatne - przedsiębiorstwa

31.

10

197/1

0,003

prywatne - przedsiębiorstwa

32.

10

197/2

0,057

prywatne - przedsiębiorstwa

33.

10

197/3

0,016

prywatne - przedsiębiorstwa

34.

10

197/12

0,006

prywatne - przedsiębiorstwa

35.

10

197/5

0,0170,017

PKO BP S.A.

36.

10

197/6

0,0070,007

PKO BP S.A.

37.

10

197/11

0,0030,003

PKO BP S.A.

38.

10

197/

0,048

39.

10

435

0,104

40.

10

105/2

0,051

41.

10

471

0,176

PKO BP S.A.
Powiat Stargardzki – od 01.01.2018r. Gmina –
Miasto Stargard
Powiat Stargardzki – od 01.01.2018r. Gmina –
Miasto Stargard
Poczta Polska S.A.

42.

100/32

0,036

PKP S.A.

43.

100/33

0,022

44.

100/71

0,045

PKP S.A.

45.

100/68

0,6119

PKP S.A.

46.

100/60

0,0,086

PKP S.A.

47.

100/48

0,055

PKP S.A.

48.

100/47

0,010

PKP S.A.

3. Granice obszaru opracowania konkursowego zostały określone linią koloru czerwonego
na załączniku nr 7 i 7a do Regulaminu konkursu.
II.

Dokumenty planistyczne:

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard,
tekst ujednolicony - uchwała Nr XVI/182/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 23
lutego 2016 r.

2. Obowiązujące

plany zagospodarowania
opracowania konkursowego:

przestrzennego

miasta

w

obszarze

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego
dotyczący terenu w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Bolesława Chrobrego oraz Parku
Zamkowego przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim Nr V/35/07
z dnia 27 lutego 2007r., zmieniony uchwałą Nr XXXVI/418/2014 z dnia 28 stycznia

17

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem
zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego – REGULAMIN KONKURSU

2014r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 46 z dnia 16
kwietnia 2007r. oraz z 2014r. poz.780/,
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego
dotyczący terenu w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Marii Konopnickiej, Dworcowej
oraz osiedla Tysiąclecia przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
Nr XV/133/07 z dnia 27 listopada 2007r. zmieniony uchwałą Nr XXXVIII/447/2014 z
dnia 29 kwietnia 2014r. (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1,
poz. 7 oraz z 2014r. poz. 2334),
3) zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu
Szczecińskiego, dotycząca terenu w rejonie ulic: Wyszyńskiego, Czarnieckiego,
Bogusława IV, Barnima, przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
Nr XLV/419/97 z dnia 26 sierpnia 1997r. (Dz. Urzędowy Województwa
Szczecińskiego Nr 12, poz.95; Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego 2013r.
poz. 2959),
4) zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu
Szczecińskiego dla terenów projektowanych i istniejących pasów drogowych ulic klas
Gt, Zt, Zo, Lg przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim Nr
III/29/98 z dnia 15 grudnia 1998r. (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z
1999r. Nr 40, poz. 650 z późniejszymi zmianami),
5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński
dotyczący terenu w rejonie ulic: Towarowej, Dworcowej przyjęty uchwała
Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 marca 2015 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz.199).
III.

Charakterystyka obszaru opracowania
Obszarem konkursu jest teren położony w centrum Stargardu, które jest trzecim co do
wielkości i liczby mieszkańców miastem województwa zachodniopomorskiego
(powierzchnia 4 808 ha, 69 868 mieszkańców, zaludnienie: 1453 mieszk./km 2, GUS, 2009).
Miasto położone jest nad rzeką Iną, w odległości 40 km od granicy państwa, 36 km od
Szczecina, 180 km od Berlina i 120 km od terminalu promowego w Świnoujściu.
Rozwój Stargardu był nierozerwalnie związany z rzeką, nad którą powstało miasto
lokacyjne (1243 r.). Dzisiejsza dzielnica - Stare Miasto jest historycznym centrum
pierwotnego układu przestrzennego. Na kształt przestrzeni miejskiej oprócz czynników
gospodarczych, demograficznych i prawnych, miały wpływ wielkie idee urbanistyczne,
które
w przeszłości doprowadziły do powstania zwartej kompozycji miasta
średniowiecznego, prospołecznych kompozycji zespołów mieszkaniowych tzw. „miasta ogrodu” z okresu lat 20 ubiegłego wieku oraz zespoły zabudowy, tzw. osiedli bloków z lat 70
– megastruktur, u podstaw, których leżała „Karta ateńska” i socjalistyczna wizja społeczna.
Ważnym czynnikiem w rozwoju miasta było wybudowanie linii kolejowej łączącej Stargard
z
innymi miastami europejskimi (1846 r.). Stargard do dziś pełni rolę
węzła komunikacyjnego, w tym kolejowego, o znaczeniu ponadregionalnym. Linia kolejowa,
z jednej strony stymulowała wzrost miasta, z drugiej była i nadal jest barierą, którą miasto
musi w swoim rozwoju pokonywać.
Teren konkursowy jest centralnym, ukształtowanym historycznie obszarem miejskim,
położonym na obrzeżu Starego Miasta. Jest to historyczne śródmieście skupiające
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główne urzędy miasta i powiatu (dawniej Landu) oraz szkoły i szpital z zachowanym
rozplanowaniem ulic i częścią historycznej zabudowy, z charakterystycznym układem
kwartałów i układem zabudowy wzdłuż torów kolejowych.
Przeważa na tym terenie zabudowa mieszkaniowa od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych
w formie kamienic, uzupełniona blokami mieszkaniowymi z lat 60 ubiegłego wieku o 4 - ch
kondygnacjach nadziemnych i 2 - kondygnacyjną zabudową usługową w północnej pierzei
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Główne funkcje: usługowa, mieszkaniowa, administracyjna, komunikacyjna – dworzec
kolejowy, centrum przesiadkowe. Uzbrojenie terenu - pełna infrastruktura techniczna, bez
sieci kanalizacyjnej rozdzielczej.
W obszarze opracowania konkursowego znajduje się teren stanowiący część zieleni
parkowej po wschodniej stronie Placu Wolności, od strony północnej, teren z pętlą
autobusową między ulicami Wojska Polskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Plac Wolności przylega od strony wschodniej do historycznego układu urbanistycznego
Starego Miasta. Na podstawie decyzji nr Kl-V-O/19/55 WKZ z dnia 22.04.1955 r. teren
Starego Miasta, mieszczący się w obrębie murów miejskich oraz przyległy obszar, jako
miejsce dawnych fos i wałów obronnych, czyli obszar miasta średniowiecznego, został
uznany za dobro kultury i wpisany do rejestru zabytków pod numerem rej. 40.
Otwarta przestrzeń placu ma zasadnicze znaczenie w kompozycji urbanistycznej
Stargardu, utrzymuje czytelność podziału miasta na część o metryce średniowiecznej
i miasto współczesne oraz stanowi strefę ekspozycji starego miasta, którego układ
i fragmenty średniowiecznej zabudowy uznane zostały za Pomnik Historii.
We wszystkich fazach historycznych przekształceń, Plac Wolności, zachował swój
pierwotny charakter esplanady, niezabudowanej przestrzeni przed fortyfikacjami.
Rozległy teren przed murami miejskimi pełnił początkowo rolę ogólnodostępnej,
wielofunkcyjnej przestrzeni komunikacyjnej. W miarę rozwoju miasta i rozrostu
komunikacji kołowej, plac został zdominowany przez ruch samochodowy. Ruch
pieszy zepchnięty został na jego obrzeża. Z powodu lokalizacji pętli autobusowej
z przystankami na terenie przed Stargardzkim Centrum Kultury, niemal wszystkie linie
autobusowe ( 16 dziennych i jedna nocna) poprowadzone zostały przez Plac Wolności.
Szczyt obciążenia placu ruchem samochodowym minął wraz z otwarciem obwodnicy
Stargardu w ciągu drogi krajowej S 10.
Plac, usytuowany na osi ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, będącej przedłużeniem
ul. Szczecińskiej, głównego wjazdu do miasta od strony Szczecina, stanowi skomplikowane
skrzyżowanie komunikacyjne z wlotem sześciu ulic: Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wojska Polskiego (drogi powiatowe, od stycznia 2018 roku
- drogi gminne) oraz Andrzeja Struga, św. Jana Chrzciciela i Hetmana Stefana Czarnieckiego
(drogi gminne).
Budowa nowego Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego przy ulicy Towarowej (za torami)
i planowana lokalizacja dworca autobusowego w rejonie dworca kolejowego oraz
przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta (zgodnie z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) zdecydowanie zmniejszy
ruch kołowy na Placu Wolności. Obecnie jednak, ruch wokół placu jest znaczny
i na tyle uciążliwy dla pieszych, że dyskwalifikuje ten rejon jako miejską przestrzeń publiczną
umożliwiającą równoprawnie korzystanie z niej przez wszystkich użytkowników.
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Obiektem zamykającym przestrzeń placu od strony północnej jest Stargardzkie Centrum
Kultury. Plac przed wejściem do budynku Centrum zajmuje parking i niezabudowany teren
pętli autobusowej, wykorzystywane także, jako miejsce przeprowadzania okolicznościowych
imprez plenerowych. Po stronie południowej placu, pomiędzy wlotami ulic św. Jana
Chrzciciela i Hetmana Stefana Czarnieckiego, urządzono skwer z pomnikiem św. Jana Pawła
II.
Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego to w stanie dzisiejszym czteropasmowa, ruchliwa
arteria komunikacyjna, przegrodzona barierkami uniemożliwiającymi przekraczanie jej poza
wyznaczonymi miejscami na przeciwległych końcach.
Północną pierzeję ulicy tworzy chaotyczna zabudowa pawilonów handlowo - usługowych
o zróżnicowanych gabarytach i mało atrakcyjnym wyglądzie, pochodzących z różnych
okresów po II wojnie światowej. Pierwotną pierzeję północną zlikwidowano w celu
poszerzenia ulicy na całej jej długości.
W obszarze konkursu znalazły się tereny wymagające rewitalizacji i przekształceń istniejącej
zabudowy. Dotyczy to północnej pierzei ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, a także
otoczenia skrzyżowania ulic Kard. St. Wyszyńskiego, Dworcowej
i Ks. Barnima I. Układ komunikacyjny tego rejonu z uwagi na sąsiedztwo pobliskiego dworca
PKP i przyszłego centrum przesiadkowego, budowanego po drugiej stronie torów, wymaga
nowego uregulowania.
Charakterystyczny klimat miejsc objętych konkursem z czasów przed 2-gą wojną i zapis
przemian, jakie zachodziły po wojnie dokumentują archiwalne fotografie, które są do
obejrzenia pod adresem:

https://www.facebook.com/pg/StargardNieznany/photos/?ref=page_internal
IV.

Uwarunkowania zewnętrzne, wynikające ze studium uikzp miasta oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
Układ komunikacyjny zewnętrzny stanowią: południowe obejście miasta w ciągu drogi
ekspresowej S-10 oraz droga krajowa nr 20. Realizacja obwodnicy przyczyniła się
w znacznej mierze do wyeliminowania ruchu tranzytowego przez obszar śródmieścia ulicami
Szczecińską - Wyszyńskiego.
Zgodnie ze studium uikzp podstawowy układ komunikacyjny w rejonie centrum stanowić
mają ulice klasy zbiorczej: Szczecińska, Towarowa, Bema, ks. Bogusława IV, Popiela, Marii
Skłodowskiej- Curie, Kochanowskiego, Okrzei, Konopnickiej oraz ulice klasy lokalnej:
Czarnieckiego, Piłsudskiego i Wojska Polskiego (dwie ostatnie jako jednokierunkowe).
W rejonie dworca kolejowego zlokalizowano centrum przesiadkowe, które obecnie wchodzi
w fazę realizacji pod nazwą Zintegrowane Centrum Przesiadkowe. W związku z budową
ZCP oraz docelową przebudową układu komunikacyjnego, ul. Wyszyńskiego straci obecną
rangę i stanie się ulicą obsługującą ruch wewnętrzny oraz lokalną komunikację autobusową.

V.

Wytyczne projektowe
Obecny i przyszły układ funkcjonalno-przestrzenny miasta wymaga utworzenia czytelnego,
atrakcyjnego, przyjaznego mieszkańcom układu przestrzeni publicznych, które łączą Rynek
Staromiejski, Plac Wolności i plac z pętlą autobusową, zespół placów przy Zintegrowanym
Centrum Przesiadkowym przy ulicy Towarowej poprzez ciąg ulicy Kardynała Stefana
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Wyszyńskiego.
Celem konkursu jest uzyskanie jak najlepszej koncepcji zagospodarowania tych miejsc,
przywrócenie im wartości przestrzennych, estetycznych i funkcjonalnych, nadanie
odpowiedniej rangi zabudowie tworzącej pierzeje i zaproponowanie nowego
zagospodarowania przestrzeni wnętrz urbanistycznych placów i ulic.
Od uczestników oczekuje się:
1)

2)
3)

zdefiniowania sposobu rozwiązania, szeroko pojętej, komunikacji w obszarze objętym
konkursem
zapewniającej
koegzystencję
komunikacji
pieszej,
rowerowej
i samochodowej,
zaprezentowania propozycji układu przestrzeni otwartych i zabudowanych oraz terenów
zielonych służących lokalnej rekreacji,
zaproponowania publicznych przestrzeni miejskich w formie funkcjonalnej, przyjaznej
i atrakcyjnej dla jej użytkowników – mieszkańców, przedsiębiorców oraz turystów.

W kontekście zachodzących zmian w układzie komunikacji zewnętrznej, wyprowadzenia
ruchu tranzytowego poza centrum, na obwodnicę miasta i na ulice sąsiednie, nadarza się
niepowtarzalna okazja na stworzenie z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego rodzaju
miejskiego corso.
Projekt powinien doprecyzować zakres i skalę koniecznego przekształcenia Placu Wolności
i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jako przestrzeni publicznej w centrum Stargardu,
która stanowić będzie wygodną przestrzeń dla komunikacji pieszej i rowerowej,
zorganizowaną możliwie bezkolizyjnie w stosunku do ruchu pojazdów.
Główna idea planowanych przekształceń to likwidacja dominacji ruchu pojazdów
i przywrócenie rejonowi Placu Wolności i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego priorytetu dla
pieszych użytkowników przestrzeni. W miarę możliwości, pożądane jest zachowanie
przebiegu istniejących tras autobusów komunikacji miejskiej.
Zamawiający oczekuje zaproponowania w koncepcji projektowej nowego rozwiązania
funkcjonalnego i przestrzennego, zwiększającego atrakcyjność ulicy Kardynała Stefana
Wyszyńskiego i Placu Wolności oraz terenów i ulic sąsiednich, jako miejsca zamieszkania
oraz aktywności społeczno-gospodarczej i kulturalnej, poprzez ukształtowanie przestrzeni tej
części miasta za pomocą atrakcyjnych miejsc publicznych (w tym umożliwiających
przeprowadzanie okolicznościowych imprez masowych) i stworzenie nowego ładu
komunikacyjnego.
Zamawiający informuje, że aktualnie trwa procedura sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejsce obowiązującej „Zmiany planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego, dotyczącej terenu
w rejonie ulic: Wyszyńskiego, Czarnieckiego, Bogusława IV, Barnima”, przyjętej uchwałą

Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim Nr XLV/419/97 z dnia 26 sierpnia 1997 r. (Dz.
Urzędowy Województwa Szczecińskiego Nr 12, poz. 95; Dz. U. Województwa
Zachodniopomorskiego 2013 r. poz. 2959).
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań projektowych, które nie będą respektowały ustaleń
obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, za wyjątkiem ustaleń planu
„ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński
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dotyczącego terenu w rejonie ulic: Towarowej, Dworcowej” przyjętego uchwałą Nr
VI/52/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 marca 2015 r. (Dz.U.
z 2015 r. poz.199). Natomiast nie dopuszcza się rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych
niezgodnych z ustaleniami
aktualnego
„Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard”!
W rozwiązaniach przestrzennych, przyjętych przez uczestników konkursu, wymagane jest
zachowanie ekspozycji obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków oraz
uwzględnienie warunków ochrony konserwatorskiej wynikających z ustaleń obowiązujących
planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard. Wykaz obiektów i obszarów
podlegających ochronie konserwatorskiej znajduje się w materiałach Zamawiającego
dołączonych do regulaminu.
W zakresie niezbędnej ilości miejsc parkingowych, Zamawiający nie stawia uczestnikom
konkursu ścisłych wymagań. Rozwiązanie tej kwestii pozostawia projektantom z jedynym
zastrzeżeniem, aby przyjęte rozwiązanie nie pogorszyło obecnej sytuacji parkingowej na
opracowywanym terenie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że miasto planuje budowę
ogólnodostępnego parkingu na około 250 pojazdów, zlokalizowanego w odległości 75 m od
ul. Wyszyńskiego, przy ulicy Barnima obok terenów kolejowych (poza terenem opracowania
konkursowego). Inwestycja ta powinna znacząco zapewnić pokrycie zapotrzebowania na
miejsca postojowe w rejonie objętym konkursem, lecz równocześnie spowoduje
zwiększone obciążenie komunikacyjne ul. Barnima, co należy uwzględnić w przyjętych
rozwiązaniach.
Zamawiający dopuszcza na obszarze objętym konkursem lokalizację nowych lub
przebudowę istniejących obiektów niepublicznych. Koszty realizacji ewentualnych
inwestycji niepublicznych nie mogą obciążyć budżetu miasta i nie powinny być
uwzględniane w zestawieniu kosztów podanym w załączniku nr 5. Rozstrzygnięcia, które
znajdą się w zwycięskiej pracy konkursowej, a dotyczyć będą tego rodzaju inwestycji,
zostaną uwzględnione w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
jako wytyczne realizacyjne dla przyszłych inwestorów.
VI.

Ukształtowanie i uzbrojenie terenu
Określone zostały w materiałach udostępnionych przez Zamawiającego:
podkład geodezyjny w wersji elektronicznej, studium fizjograficzne i inne informacje.
ROZDZIAŁ VIII
MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

I.

Miejsce złożenia prac konkursowych
Prace konkursowe należy złożyć bezpośrednio na adres Organizatora:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie,
ul. Mariacka 10, 70-551 Szczecin

II.

Przewidywany termin złożenia prac konkursowych
Został określony w rozdziale V pkt I Regulaminu.

III.

Sposób składania prac konkursowych:

1. Pracę konkursową może złożyć wyłącznie Uczestnik dopuszczony do udziału
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w konkursie.

2. Każdy z Uczestników może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
3. Za termin złożenia pracy konkursowej uważa się termin jej wpływu do Organizatora.
4. Prace złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Uczestnikowi bez
otwierania po rozstrzygnięciu konkursu.

5. Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do
Regulaminu, oznaczonym przez Uczestnika liczbą rozpoznawczą identyczną z liczbami
na opakowaniu pracy, uzupełnia się datą przyjęcia pracy oraz podpisem pracownika
Organizatora przyjmującego prace konkursowe.

6. Wraz z pracą konkursową należy złożyć odrębną kopertę opisaną wyłącznie
sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą, wewnątrz której należy zamieścić Kartę
Identyfikacyjną według załącznika nr 4 do Regulaminu, zawierającą dane Uczestnika
oraz sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą, która będzie identyczna z liczbą
umieszczoną na własnej pracy konkursowej. Koperta powinna być nieprześwitująca,
trwale zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością. Koperta
w stanie nienaruszonym będzie przechowywana przez Sekretarza Konkursu. Otwarcia
koperty dokona Sąd Konkursowy po rozstrzygnięciu konkursu.

7. Przyjęte przez Uczestnika liczby rozpoznawcze zostaną w sposób trwały zaklejone,

8.

zaszyfrowane przez Sekretarza i zastąpione trwale nową numeracją, która będzie
obowiązującym oznaczeniem przez cały czas trwania przewodu Sądu Konkursowego. Z
czynności zakodowania prac konkursowych sporządzony zostanie protokół, który
zostanie umieszczony w zapieczętowanej kopercie. Kopertę przechowa Sekretarz
Konkursu do czasu ogłoszenia wyników konkursu.
Opakowanie pracy konkursowej nie może być opatrzone nazwą Uczestnika
składającego pracę, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora
pracy przed rozstrzygnięciem konkursu przez Sąd Konkursowy.

9. Niezwłocznie po upływie terminu składania prac konkursowych Sekretarz Konkursu
dokonuje otwarcia prac, sporządza protokół przyjęcia określając liczbę załączników
i kompletność prac oraz dokonuje ich zakodowania poprzez zaklejenie kodu
rozpoznawczego kolejnym numerem pracy konkursowej.

10. Po rozstrzygnięciu konkursu Sąd Konkursowy 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
dopuszczony do udziału w konkursie, praca ta zostanie uznana za nieważną, a za pracę
najlepszą zostanie uznana kolejna praca konkursowa najlepiej oceniona przez Sąd
Konkursowy.

IV.

Zmiany i uzupełnienia
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
z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA” lub
„UZUPEŁNIENIE” oraz „KONKURS REALIZACYJNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI
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URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU CENTRUM STARGARDU ZE
SZCZEGÓŁOWYM ROZWIĄZANIEM ZAGOSPODAROWANIA PLACU WOLNOŚCI
I ULICY KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO”.
V.

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

ROZDZIAŁ IX
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
I.

Kryteria oceny – razem max. 100 pkt:

1. Jakość użytkowa i przestrzenna rozwiązania, w tym w odniesieniu do elementów
komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej – maks. 30 pkt.

2. Wielofunkcyjność rozwiązań, w tym atrakcyjność przestrzeni publicznych w odniesieniu
do spędzania czasu w jej obrębie oraz budowy więzi społecznych – maks. 20 pkt.

3. Walory estetyczne w tym w odniesieniu do elementów architektonicznych – małej
architektury oraz innych elementów – maks. 10 pkt.

4. Jakość rozwiązań technicznych w połączeniu z walorami użytkowymi, z uwzględnieniem
trwałości zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych – maks. 10 pkt.

5. Ekonomia rozwiązań z włączeniem zagadnień dotyczących realizacji inwestycji oraz jej
późniejszego użytkowania – maks. 10 pkt.

6. Koszt realizacji inwestycji, wyliczony i podany przez Uczestnika na podstawie rozwiązań
projektowych przedstawionych w pracy konkursowej – maks. 10 pkt.

7. Oferowana cena dokumentacji wraz z nadzorem autorskim, które stanowić będą
przedmiot zamówienia z wolnej ręki – max. 10 pkt.
II.

Ocena prac:

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

2. Sąd Konkursowy dokona oceny pracy konkursowej zgodnie z kryteriami oceny,
określonymi w pkt I.

3. Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie będą decydować o ocenie pracy
konkursowej.

4. Prace konkursowe niespełniające wymagań formalnych, merytorycznych i prawnych,
określonych w Regulaminie, nie będą podlegały ocenie przez Sąd Konkursowy.
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ROZDZIAŁ X
SĄD KONKURSOWY
I.

Skład Sądu Konkursowego:

1. Do realizacji zadań związanych z niniejszym konkursem, określonych w art. 113 ust. 1 i
2 ustawy PZP został powołany Sąd Konkursowy, będący zespołem pomocniczym
Zamawiającego w składzie:
Przewodniczący Sadu Konkursowego
prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof DOMARADZKI - SARP Warszawa
Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego
mgr inż. arch. Bartosz WARZECHA – SARP Koszalin
Sędzia Referent
mgr inż. arch. Ireneusz LECH – SARP Szczecin
Pozostali członkowie Sądu Konkursowego:
mgr inż. arch. Małgorzata RUSZKIEWICZ – KWAPIEŃ, Architekt Miejski, z-ca dyrektora
Wydziału Gospodarki Przestrzennej UM Stargard,
mgr inż. Marcin Denisiuk, główny specjalista ds. budownictwa drogowego, Wydział
Inżynierii UM Stargard,
Zastępca członka Sądu
mgr inż. arch. Maciej GARDIASZ – SARP Szczecin.

2. W przypadku odwołania członka Sadu Konkursowego z przyczyn, o których mowa
w art.17 Ustawy PZP lub innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie funkcji
sędziego, w miejsce odwołanego zostanie powołany zastępca członka Sądu, który
będzie sprawować funkcje sędziego konkursowego do końca przewodu konkursowego.
II.

Zadania Sądu Konkursowego
Sąd Konkursowy, o którym mowa w pkt I realizuje zadania w zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

III.

oceny spełnienia przez Uczestników wymagań określonych w Regulaminie,
oceny spełnienia przez prace konkursowe wymagań określonych w Regulaminie,
opracowania odpowiedzi na pytania złożone w konkursie,
oceny prac konkursowych,
wskazania prac, które powinny być nagrodzone i wyróżnione,
przygotowania uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu,
opracowania opinii o nagrodzonych i wyróżnionych pracach konkursowych,
opracowania zaleceń pokonkursowych do pracy ocenionej najwyżej,
przedstawienia wyników do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Stargard,
wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Miasta Stargard o unieważnienie konkursu,
udziału w dyskusji pokonkursowej w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Rzeczoznawcy i eksperci
Sąd Konkursowy może zasięgać opinii ekspertów i rzeczoznawców w specjalnościach
związanych z tematem konkursu. Opinia stanowi głos doradczy, który nie bierze udziału
w ostatecznej ocenie prac konkursowych.

IV.

Organizacja pracy Sądu Konkursowego:
1.

Pracami Sądu Konkursowego kieruje Przewodniczący Sądu Konkursowego lub
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Zastępca Przewodniczącego.

V.

2.

Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniach zamkniętych,
zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie.

3.

Sąd Konkursowy podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności,
co najmniej 3 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. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności – Zastępcy
Przewodniczącego.

4.

Przebieg posiedzeń Sądu Konkursowego jest protokołowany.

5.

Sąd Konkursowy w zakresie zadań określonych w pkt II oraz w art. 113 ust. 1 i 2 ustawy
PZP jest niezależny.

6.

Nadzór nad Sądem Konkursowym w zakresie zgodności konkursu z przepisami ustawy
PZP i treścią Regulaminu sprawuje Prezydent Miasta Stargard, w szczególności
unieważnia konkurs i zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu.

7.

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

8.

Członkami Sądu Konkursowego są wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje
umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych, z tym, że jeżeli przepisy
szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy konkursowej, co
najmniej 1/3 członków Sądu Konkursowego, w tym Przewodniczący i Zastępca
Przewodniczącego, posiada wymagane uprawnienia.

Sekretarz konkursu:
1.

Sekretarzem Konkursu jest mgr inż. arch. Wioletta BOROŃ, tel. +48 501 163 959.

2.

Zadania sekretarza konkursu:
1)

do zadań sekretarza konkursu należy zamieszczenie ogłoszeń wymaganych
w konkursie, czuwanie nad zachowaniem w konkursie zasady anonimowości
Uczestników i prac konkursowych, opracowywanie i zamieszczanie na stronie
internetowej konkursu informacji dla Uczestników lub wyjaśnień Organizatora,
Zamawiającego i Sądu, udzielanie informacji o konkursie, przeprowadzenie
anonimizacji prac konkursowych, sporządzenie dokumentacji konkursu,

2)

Sekretarz konkursu, jako jedyny posiada dostęp do danych osobowych Uczestników
i jest odpowiedzialny za zachowanie ich poufności. Prace konkursowe złożone w
konkursie pozostają w pełni anonimowe do chwili ogłoszenia wyników konkursu.

ROZDZIAŁ XI
RODZAJ, WYSOKOŚĆ I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
I.

Zasady przyznawania nagród:

1. Sąd Konkursowy przedstawi propozycje przyznania nagród i wyróżnień Uczestnikom,
którzy uzyskają najwyższe oceny prac konkursowych, a Zamawiający wypłaci nagrody
w terminie określonym w Regulaminie.
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2. Sąd Konkursowy dokona oceny prac w oparciu o kryteria wskazane w niniejszym
Regulaminie. I NAGRODA zostanie przyznana Uczestnikowi, który w ocenie Sądu
Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełni kryteria oceny prac. Kolejne nagrody
będą przyznane Uczestnikom, którzy po uszeregowaniu prac przez Sąd Konkursowy
zajmą kolejne miejsca w konkursie.
II.

Nagrody w konkursie
Nagrodami w konkursie są:

1) nagrody pieniężne:
a)
b)
c)
d)

I NAGRODA – 30 000 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto),
II NAGRODA – 18 000 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych brutto),
III NAGRODA – 10 000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto),
trzy wyróżnienia po 4 000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych brutto).

2) zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika, którego praca zostanie
uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą (I NAGRODA),

3) Sąd Konkursowy może przyjąć odmienny podział nagród niż określony w pkt 1.
III.

Terminy przyznania i wypłaty nagród:

1. Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni (nie
krótszym niż 15 dni) od dnia ustalenia wyników konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten
może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu
ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

2. Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty ustalenia wyników konkursu
zaprosi autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej
ręki, którego przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji, z
zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań
przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.
IV.

Przedmiot zamówienia z wolnej ręki:

1. Uczestnik, którego opracowanie zostanie uznane za najlepsze (I NAGRODA) otrzyma
zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będą opracowania wymienione
w rozdziale I, pkt VI Regulaminu, niezbędnych do uzyskania wszelkich, wymaganych
prawem, uzgodnień i decyzji oraz dokumentacji umożliwiającej przygotowanie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami ustawy PZP,
dla wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad
realizacją inwestycji, która będzie realizowana w oparciu o wyżej wymienioną
dokumentację.

2. Uczestnik, który otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki zobowiązany jest do przystąpienia do negocjacji w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do podpisania ostatecznej umowy
o treści uzgodnionej podczas negocjacji, zawierającej istotne postanowienia, podane
w załącznikach nr 6 i nr 6a do Regulaminu.

3. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo przy opracowaniu miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania Uczestnika, który otrzymał nagrodę
w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie
dokumentacji projektowej, aby przy sporządzaniu projektu stanowiącego ostateczną
wersję koncepcji, uwzględnił zalecenia do pracy konkursowej, o ile zostały one
wskazane przez Sąd Konkursowy.

5. 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 lub strony nie dojdą do porozumienia, co do treści
umowy.

6. Nie zawarcie przez Zamawiającego z autorem (zespołem autorskim) umowy na
wykonanie dokumentacji projektowej nie stanowi dla autora (zespołu autorskiego)
nagrodzonej pracy konkursowej podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń, w tym
z zakresu prawa autorskiego.

7. Zamawiający w następujących przypadkach może zaprosić do negocjacji w sprawie
zawarcia umowy na wykonanie opracowania, które będzie przedmiotem zamówienia
z wolnej ręki, autora (autorów) pracy, która otrzyma II NAGRODĘ:
1)

wykluczenie uczestnika Konkursu, którego praca zostanie przez sąd konkursowy
uznana za najlepszą w wyniku złożenia przez niego fałszywych oświadczeń we
wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, złamanie przez niego zasad
dotyczących anonimowości, w tym szczególnie anonimowości uczestników wobec
sądu konkursowego,

2)

odmowa przystąpienia do negocjacji umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na
zasadach wynikających z niniejszego regulaminu oraz ustawy PZP przez uczestnika
konkursu, którego praca zostanie przez Sąd konkursowy uznana za najlepszą,

3)

śmierć lub likwidacja uczestnika konkursu, którego praca zostanie przez sąd
konkursowy uznana za najlepszą, przy braku możliwości kontynuacji pracy przez
biuro projektowe,

4)

w przypadku nierozstrzygnięcia negocjacji z przyczyn leżących po stronie
uczestnika konkursu, którego praca zostanie przez sąd konkursowy uznana za
najlepszą, w terminie 6 miesięcy.

Przez przyczyny leżące po stronie uczestnika konkursu rozumie się zakwestionowanie
postanowień wzoru umowy niepodlegających negocjacjom.

8. W przypadku nie podpisania umowy, po zakończonych negocjacjach, w trybie z wolnej
ręki z uczestnikiem konkursu, którego praca została przez sąd konkursowy uznana za
najlepszą albo nie podpisania umowy, po zakończonych negocjacjach, w trybie z wolnej
ręki z uczestnikiem konkursu, którego pracy sąd konkursowy przyznał drugą nagrodę,
Zamawiający może zlecić opracowanie dokumentacji dla zadania, w jednym z trybów
ustawy PZP, innemu podmiotowi, w celu pozyskania kompletnej dokumentacji
projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.
V.

Dokumenty wymagane w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki
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W celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w rozdziale II Regulaminu,
Zamawiający po zaproszeniu do negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie
zamówienia z wolnej ręki od Uczestnika, który otrzyma I NAGRODĘ w konkursie, będzie
wymagał przedłożenia dokumentów zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy PZP.
VI.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej
Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy
konkursowej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu tych kosztów.
ROZDZIAŁ XII
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

I.

Ponowna ocena prac
Jeżeli po zatwierdzeniu wyników konkursu, w terminie przewidzianym do wniesienia środków
ochrony prawnej, Zamawiający stwierdzi istotne naruszenie Regulaminu, Sąd Konkursowy
ponownie przeprowadzi ocenę prac konkursowych. Sąd Konkursowy ma wówczas prawo
wykluczyć z ponownej oceny prace, których autorzy dopuścili się naruszeń, jednocześnie
pozbawiając autorów wykluczonych prac nagród i wyróżnień.

II.

Identyfikacja prac
Po rozstrzygnięciu konkursu, Sąd Konkursowy dokona identyfikacji wszystkich prac
konkursowych.

III.

Informacja o wynikach konkursu
Wyniki konkursu niezwłocznie po rozstrzygnięciu zostaną podane do publicznej wiadomości
oraz umieszczone w siedzibie Zamawiającego w miejscu ogólnie dostępnym oraz na
stronie internetowej Organizatora pod adresem:

http://szczecin.sarp.org.pl/centrum-stargard/
IV.

Postępowanie po ogłoszeniu wyników konkursu
1.

Nagrodzone i wyróżnione prace nie będą zwracane Uczestnikom.

2.

Prace konkursowe nienagrodzone i niewyróżnione będą mogły zostać odebrane przez
Uczestników, za pokwitowaniem po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia
konkursu. Odbiór prac będzie możliwy w terminie do 60 dni od zakończenia wystawy
pokonkursowej za okazaniem pokwitowania złożenia pracy konkursowej. Jeżeli
Uczestnik nie odbierze złożonej przez siebie pracy w powyższym terminie, Zamawiający
będzie uprawniony do jej zniszczenia.
ROZDZIAŁ XIII
PRAWA AUTORSKIE

I.

Autorskie prawa osobiste
Wszyscy Uczestnicy zachowują osobiste prawa autorskie do wykonanych prac
konkursowych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880), zwanej dalej ustawą o prawie autorskim.

II.

Autorskie prawa majątkowe i prawa zależne

1. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu i wypłaty przyznanych nagród, Uczestnicy
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będący autorami prac nagrodzonych i wyróżnionych przenoszą na rzecz Zamawiającego
własność oryginałów i kopii egzemplarzy opracowań wchodzących w ich skład.

2. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu i wypłaty przyznanych nagród, bez
ograniczeń, co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, na Zamawiającego przechodzą
autorskie prawa majątkowe, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim do wszystkich
nagrodzonych i wyróżnionych prac, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej
skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji
drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
2) umieszczenia i wykorzystywania w dowolnej skali lub części we wszelkich
materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Organizatora lub podmiotu
wskazanego przez Organizatora,
3) wprowadzania w dowolnej części do internetu i pamięci komputera, umieszczaniu
wykorzystywaniu w ramach publikacji on-line,

i

4) wykorzystania w utworach multimedialnych,
5) publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania
za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane
za pośrednictwem satelity i internetu,
6) wykorzystania w dowolnej części dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub
identyfikacji Organizatora jego programów, audycji i publikacji, sporządzenie wersji
obcojęzycznych.

3. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu
i liczby egzemplarzy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz
prawa zależne, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim do zwycięskiej pracy, na
następujących polach eksploatacji:
1) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji,
2) wykonywania zależnego prawa autorskiego do dokumentacji projektowej,
wprowadzania zmian, przeróbek i modyfikacji dokumentacji projektowej,
3) prawo do rozporządzania i korzystania z prac, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej
zgody Uczestników,
4) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku,
w
dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci
publikacji drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu
cyfrowego,
5) umieszczenia i wykorzystywania w dowolnej skali lub części we wszelkich
materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Organizatora lub podmiotu
wskazanego przez Organizatora,
6) wprowadzania w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu
wykorzystywaniu w ramach publikacji on-line,

i
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7) wykorzystania w utworach multimedialnych,
8) publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania
za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane
za pośrednictwem satelity i Internetu,
9) wykorzystania w dowolnej części dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub
identyfikacji Organizatora jego programów, audycji i publikacji, sporządzenie wersji
obcojęzycznych
10) rozpowszechniania poprzez prezentację oraz publikację pracy w całości lub we
fragmentach za pomocą dowolnej techniki, na wystawie pokonkursowej, w katalogu
pokonkursowym, wydawnictwach promujących inwestycje lub Zamawiającego, w
mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach internetowych,
11) reprodukcji, zwielokrotnienie egzemplarzy utworu, prawo tworzenia kopii dowolną
techniką,
12) stworzenia wersji multimedialnej oraz jej publiczne odtwarzanie, nadawanie
i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
13) tworzenia opracowań pracy, w szczególności tłumaczenia, przerabiania i adaptacji,
według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody
Uczestnika,
14) dokonywania w pracy zmian wynikających z potrzeby opracowania rozwiązań
projektowych oraz wykonawstwa,
15) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
16) zamieszczania w całości lub w części w materiałach przetargowych i innych
postępowaniach związanych z zawieraniem umów przez Zamawiającego, jak
również we wnioskach do organów władzy publicznej bądź wnioskach do instytucji
finansujących lub mogących finansować działalność Zamawiającego,
17) prawo do tworzenia projektów na podstawie pracy,
18) prawa do wykonywania robot budowanych i innych prac wg projektów sporządzonych
na podstawie pracy.

4. Projektant gwarantuje Zamawiającemu, że wykonywanie uprawnień wskazanych w ust.
3 nie naruszy żadnych praw patentowych, praw do znaków towarowych, praw autorskich
ani innych praw własności intelektualnych i przemysłowych, które przysługują osobom
trzecim.

5. Projektant ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw, o których
mowa w ust 4.

6. Niezależnie od przekazania praw autorskich, o których mowa powyżej, Projektant nie
ponosi jakichkolwiek konsekwencji wynikających:
1)

ze zmian wprowadzonych do przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub osoby
trzecie,

2)

z wykorzystywania przez Zamawiającego lub osoby trzecie pracy lub jej części
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w innych opracowaniach.

7. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu udzielenia zamówienia
publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki autorowi wybranej pracy konkursowej
(I NAGRODA). Powierzenie opracowania wybranej pracy konkursowej innej osobie niż
autor nagrodzonej pracy nastąpi wyłącznie w przypadku nie zawarcia umowy,
rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron – z winy projektanta.
ROZDZIAŁ XIV
WYKLUCZENIE UCZESTNIKÓW, ODRZUCENIE PRAC KONKURSOWYCH
I.

Przesłanki wykluczenia z udziału w konkursie:
Z konkursu wyklucza się:

II.

1.

Uczestników, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust.
5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP.

2.

Uczestników niespełniających wymagań określonych w Regulaminie.

Przesłanki odrzucenia prac konkursowych
Zamawiający odrzuca prace konkursowe, jeżeli:
1)
2)
3)
4)
5)

są niezgodne z ustawą PZP,
są niezgodne z Regulaminem,
zostały złożone przez Uczestnika niedopuszczonego do udziału w konkursie,
zostały złożone przez Uczestnika wykluczonego z konkursu,
są niezgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Stargard.
ROZDZIAŁ XV
UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

I.

Przesłanki unieważnienia konkursu
Zamawiający unieważnia konkurs, jeżeli nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie
do udziału w konkursie lub żadna praca konkursowa bądź wszystkie wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu lub prace konkursowe podlegają odrzuceniu albo, jeżeli nie
rozstrzygnięto konkursu. Do unieważnienia konkursu stosuje się odpowiednio przepisy
art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP.

II.

Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu
O unieważnieniu konkursu Zamawiający zawiadomi wszystkich Uczestników, którzy:

III.

1)

ubiegali się o dopuszczenie do udziału w konkursie – w przypadku unieważnienia
konkursu przed upływem terminu składania prac konkursowych,

2)

złożyli prace konkursowe – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie
terminu składania prac konkursowych podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zwrot prac konkursowych po unieważnieniu konkursu
Po unieważnieniu konkursu Zamawiający niezwłocznie zwraca Uczestnikom ich prace
konkursowe.

ROZDZIAŁ XVI
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ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
I.

II.

III.

Środki ochrony prawnej
1.

Uczestnikom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

2.

Środki ochrony prawnej przysługują Uczestnikowi, 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 PZP.

3.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o konkursie przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Odwołanie
1.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.

3.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4.

Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.

Terminy do wniesienia odwołania
1.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 15 dni, jeśli zostały
przesłane w inny sposób.

2.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o konkursie wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia.

3.

Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy należytym zachowaniu staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Niniejszy Regulamin Konkursu został zatwierdzony przez Zamawiającego.

............................................
Prezydent Miasta Stargard

33

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem
zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego – REGULAMIN KONKURSU

Załącznik nr 1

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
1.

Działając w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania
albo nazwy Uczestników występujących wspólnie i ich siedziby lub miejsca zamieszkania

składam/y wniosek o dopuszczenie do udziału w: KONKURSIE REALIZACYJNYM NA
OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU
CENTRUM STARGARDU ZE SZCZEGÓŁOWYM ROZWIĄZANIEM ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI I ULICY KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO.
2.

Zgodnie z dołączonym do wniosku pełnomocnictwem, Pełnomocnikiem Uczestnika konkursu
/Uczestników konkursu jest*: ..................................................................................................... .

3.

Jednocześnie oświadczam/y, że:
1)

zapoznałem/liśmy się z Regulaminem konkursu i nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych
zastrzeżeń oraz posiadam/y informacje konieczne do przygotowania prac konkursowych,

2)

jestem/śmy związany/ni Regulaminem konkursu i akceptuję/my jego warunki,

3)

zobowiązuję/my się do uwzględnienia przy opracowywaniu ostatecznej koncepcji oraz
dalszych faz dokumentacji projektowej pokonkursowych wytycznych merytorycznych Sądu
Konkursowego oraz uwag Zamawiającego ustalonych po podpisaniu umowy.

4.

Oświadczam/y, że zgodnie z Regulaminem niniejszego konkursu przenoszę/simy nieodpłatnie
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do sporządzonych prac,
w zakresie określonym w Rozdziale XIII Regulaminu.

5.

Nazwa i nr rachunku bankowego, na które zostanie wypłacona ewentualna nagroda:

……….................................................................................................................................................
6.

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres:

Nazwa: …………………………………………………………………………………………….................
Adres:………………………………………………………………………………………………………….
Tel.:.....................................................................................................................................................
E-mail:................................................................................................................................................
………………………………………………… ………………………………………………………………………
miejscowość, data podpis Uczestnika lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika występującego samodzielnie albo podpis
pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania każdego z Uczestników występujących wspólnie
Uwaga: W przypadku składania wspólnego wniosku wniosek składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Uczestników.

*) - niepotrzebne fragmenty tekstu skreślić
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Załącznik nr 1a

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA W SPRAWIE WYKLUCZENIA
Ubiegając się o dopuszczenie do udziału w KONKURSIE REALIZACYJNYM NA OPRACOWANIE
KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU CENTRUM
STARGARDU ZE SZCZEGÓŁOWYM ROZWIĄZANIEM ZAGOSPODAROWANIA PLACU
WOLNOŚCI I ULICY KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO oświadczam / oświadczamy*, że:
nie podlegam wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późniejszymi zmianami).
………………………………………………… …………………………………………………………………………...
miejscowość, data podpis Uczestnika lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika występującego samodzielnie
albo podpis pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania każdego z Uczestników występujących wspólnie

Uwaga: W przypadku składania wspólnego wniosku wniosek składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Uczestników.

*) - niepotrzebne fragmenty tekstu skreślić
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Załącznik nr 1b

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
Ubiegając się o dopuszczenie do udziału w KONKURSIE REALIZACYJNYM NA OPRACOWANIE
KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU CENTRUM
STARGARDU ZE SZCZEGÓŁOWYM ROZWIĄZANIEM ZAGOSPODAROWANIA PLACU
WOLNOŚCI I ULICY KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO oświadczam / oświadczamy*, że:
1)

posiadam/posiadamy* uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń oraz że jestem członkiem odpowiedniej izby zawodowej,

2)

dysponuję/dysponujemy* przynajmniej jedną osobą z zespole projektowym posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
będącą członkiem odpowiedniej izby zawodowej,

3)

przenoszę /przenosimy* na Gminę Miasto Stargard oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział w Szczecinie, jako Organizatora Konkursu, na każdego z nich osobno, własność pracy
konkursowej oraz autorskich praw majątkowych, na warunkach określonych w rozdziale XIII
regulaminu konkursu,

4)

w przypadku wygrania konkursu, zobowiązuję się do wzięcia udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem
będzie opracowanie ostatecznej koncepcji na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej oraz
wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do uzyskania
wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji oraz dokumentacji umożliwiającej
przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami
ustawy PZP, dla wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz do pełnienia nadzoru autorskiego
nad realizacją inwestycji, która realizowana będzie w oparciu o wyżej wymienioną
dokumentację.

………………………………………………… …………………………………………………………………………...
miejscowość, data podpis Uczestnika lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika występującego samodzielnie
albo podpis pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania każdego z Uczestników występujących wspólnie
Uwaga: W przypadku składania wspólnego wniosku wniosek składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Uczestników.

*) - niepotrzebne fragmenty tekstu skreślić
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Załącznik nr 2

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w KONKURSIE REALIZACYJNYM NA
OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU
CENTRUM STARGARDU ZE SZCZEGÓŁOWYM ROZWIĄZANIEM ZAGOSPODAROWANIA
PLACU WOLNOŚCI I ULICY KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO:
1. ...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa Uczestnika i jego siedziba lub miejsce zamieszkania

2. ...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa Uczestnika i jego siedziba lub miejsce zamieszkania

ustanawiają wspólnego pełnomocnika:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa pełnomocnika i jego siedziba lub miejsce zamieszkania umocowanego do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu
Uczestnika konkursu wspólnie biorącego udział w Konkursie.

Niniejsze pełnomocnictwo
w szczególności:

obejmuje

wszelkie

czynności

Uczestnika

konkursu

w

tym

1)

podpisanie i złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie,

2)

złożenie pracy konkursowej,

3)

składanie i przyjmowanie w imieniu Uczestnika konkursu wszelkich oświadczeń woli i wiedzy
oraz dokonywanie czynności przewidzianych przepisami prawa, takich jak poświadczanie
kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, itp.*,

4)

składanie i przyjmowanie oświadczeń i zawiadomień w imieniu występujących wspólnie
uczestników konkursu*,

5)

odebranie nagrody,

6)

prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw*,

7)

wnoszenia środków ochrony prawnej*.

………………………………………………… …………………………………………………………………………...
miejscowość, data podpis Uczestnika lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika wspólnie biorącego udział w konkursie

………………………………………………… …………………………………………………………………………...
miejscowość, data podpis Uczestnika lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika wspólnie biorącego udział w konkursie

*) - niepotrzebne fragmenty tekstu skreślić
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Załącznik nr 3
(część dla Zamawiającego)

POKWITOWANIE ODBIORU PRACY KONKURSOWEJ NA OPRACOWANIE KONCEPCJI
URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU CENTRUM STARGARDU ZE
SZCZEGÓŁOWYM ROZWIĄZANIEM ZAGOSPODAROWANIA PLACU WOLNOŚCI I ULICY
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W dniu: ……………………………………………………… o godz. ...............................................
została przyjęta praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą:
............................................................................................................................................................
..........................................................................
pieczęć
Zamawiającego podpis osoby przyjmującej pracę konkursową

(część dla Uczestnika konkursu)

POKWITOWANIE ODBIORU PRACY KONKURSOWEJ NA OPRACOWANIE KONCEPCJI
URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU CENTRUM STARGARDU ZE
SZCZEGÓŁOWYM ROZWIĄZANIEM ZAGOSPODAROWANIA PLACU WOLNOŚCI I ULICY
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W dniu: ……………………………………………………… o godz. ...............................................
została przyjęta praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą:
............................................................................................................

..........................................................
pieczęć Zamawiającego podpis osoby przyjmującej pracę konkursową

_____________________________________________________________________________
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Załącznik nr 4

KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA
Działając w imieniu:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.…………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania
albo nazwy Uczestników występujących wspólnie i ich siedziby lub miejsca zamieszkania

Oświadczam (-y), że praca konkursowa złożona w: KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI
URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU CENTRUM STARGARDU ZE
SZCZEGÓŁOWYM ROZWIĄZANIEM ZAGOSPODAROWANIA PLACU WOLNOŚCI I ULICY
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO została oznaczona następującą liczbą rozpoznawczą:
.................................................................
Oświadczam (-y), że praca konkursowa:


została wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,



nie została wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

……………………………………………… …………………………………………………………………………….
miejscowość, data podpis Uczestnika lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika/ów
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Załącznik nr 5
1.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI

Lp.
I.

Rodzaj robót

Wartość brutto [PLN]

Uwagi

Roboty przygotowawcze

1.
2....
Razem pkt I
II.

Roboty ziemne

1.
2....
Razem pkt II
III.

Przebudowa sieci

1.
2....
Razem pkt III
IV.

Odwodnienie

1.
2....
Razem pkt IV
V.

Nawierzchnie

1.
2....
Razem pkt V
VI.

Elementy ulic

1.
2....
Razem pkt VI
VII.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

1.
2....
Razem pkt VII
VIII.

Zieleń

1.
2....
Razem pkt VIII
IX.

Mała architektura

1.
2....
Razem pkt IX
X.

Roboty inne

1.
2....
Razem pkt X
KOSZTY OGÓŁEM [brutto]

40

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem
zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego – REGULAMIN KONKURSU

Szacunkowy podział kosztów inwestycji stosownie do zakresu prac objętego każdym
z etapów:
ETAP I ................................, ETAP II ................................, ETAP III ................................, itd.

2.

KOSZT WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZGODNIE Z ZAKRESEM
OKREŚLONYM W ROZDZIALE XI, P. IV, PPKT. 1 REGULAMINU, KTÓRA BĘDZIE
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI (kwota brutto)
................................................................................................................................................

Uwaga:
 kwota wynagrodzenia za wykonanie w/w dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim nie może
przekroczyć 2% kwoty kosztów realizacji inwestycji podanych przez Uczestnika w p. 1 w poz. KOSZTY
OGÓŁEM niniejszego załącznika,
 w/w kwota wynagrodzenia nie zawiera ceny wykonania projektów zagospodarowania przestrzennego(o ile
zajdzie taka potrzeba), o których mowa w rozdziale I, pkt V, ppkt 3 regulaminu konkursu.
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Załącznik nr 6
WZÓR UMOWY NA OPRACOWANIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Umowa Nr …../TP/2018
zawarta w dniu ……………… 2018 roku w Stargardzie
pomiędzy:
Gminą-Miastem Stargard, zwaną dalej „Zamawiającym”, z siedzibą przy ulicy Hetmana Stefana
Czarnieckiego 17, którą z upoważnienia Prezydenta Miasta reprezentują:
1.

…………………………………..,

2.

…………………………………..,

a
…….……………………………………………………..………………………...…………………………...,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
z siedzibą w ………………………………….., które reprezentuje:……………………………………….,
o następującej treści:
§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania „Projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ……………….”, zwanego
w dalszej części umowy ,,projektem planu miejscowego”, na warunkach przeprowadzonych
negocjacji oraz na warunkach przeprowadzonego „Konkursu realizacyjnego na opracowanie
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru Centrum Stargardu ze szczegółowym
rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.
§2
1.

Projekt planu miejscowego wykonany będzie zgodnie z zapisami uchwały Nr ……………………
Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia ……………....... w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński
dotyczącego terenu w rejonie …………………………………….., z zachowaniem wymogów oraz
procedury określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz.1587) oraz z
uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy i
aktualnego orzecznictwa sądowego dotyczącego planów miejscowych.

2.

W projekcie planu miejscowego wykorzystane zostaną ustalenia zwycięskiej pracy w „Konkursie
realizacyjnym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru Centrum
Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała
Stefana Wyszyńskiego”.
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§3
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, zostanie opracowany i dostarczony w terminie do
30 czerwca 2019 roku, zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji
przedmiotu umowy” zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, zwanym w dalszej części
umowy „Harmonogramem”.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie
……………………….. złotych (słownie: …………………………………………….. złotych).
[Wartość wynagrodzenia nie większa niż 40.000,00 zł brutto]
3. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z pełną realizacją
poszczególnych etapów Harmonogramu.
§4
Wykonawca oświadcza, że projekt planu miejscowego będzie opracowany przez zespół pod
kierownictwem …………………………. – spełniającego określone w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym warunki upoważniające do sporządzania projektów planów
miejscowych.
§5
1.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

2.

wykorzystanie w projekcie planu miejscowego materiałów przekazanych przez
Zamawiającego, o których mowa w § 11;
przedłożenie propozycji rozpatrzenia wniosków do planu miejscowego;
opracowanie koncepcji projektu planu miejscowego wraz z uwzględnieniem propozycji
ewentualnych korekt;
opracowanie projektu planu miejscowego wraz z niezbędnymi załącznikami
i opracowaniami pomocniczymi;
dostarczenie niezbędnej liczby kopii rysunku planu miejscowego na potrzeby opiniowania
i uzgadniania oraz wyłożenia do publicznego wglądu;
udział w prezentacjach projektu planu miejscowego Prezydentowi Miasta oraz w trakcie
posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, dyskusji publicznej nad
przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej;
analizowanie oraz przedkładanie Prezydentowi Miasta propozycji rozpatrzenia
i ewentualnego uwzględnienia na każdym etapie opinii i uzgodnień oraz uwag zgłaszanych
do projektu planu miejscowego – Zamawiający zastrzega sobie udział w ostatecznej decyzji
dotyczącej sposobu rozpatrzenia;
współudział w skompletowaniu wymaganej prawem dokumentacji prac planistycznych,
którą Zamawiający przedstawi wojewodzie w celu oceny zgodności uchwały Rady Miejskiej
z prawem.

Liczbę egzemplarzy poszczególnych opracowań oraz inne wymagania określa Harmonogram.
§6

1.

Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie w szczególności:
1)
2)

ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo
przyjęty o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego;
zawiadomienie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu
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3)
4)

5)
6)
7)
8)

o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego;
przyjmowanie wniosków do planu miejscowego i przekazanie ich Wykonawcy;
rejestracja oraz rozsyłanie korespondencji i dokumentów związanych z opracowaniem
projektu planu miejscowego, w tym projektu planu miejscowego do opiniowania
i uzgadniania;
ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo
przyjęty o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu;
zorganizowanie publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami oraz sporządzenie protokołu;
przyjmowanie uwag dotyczących projektu planu miejscowego i przekazanie ich
Wykonawcy;
skompletowanie i przedstawienie wojewodzie wymaganej prawem dokumentacji prac
planistycznych, w celu oceny zgodności uchwały Rady Miejskiej z prawem.
§7

Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie rozwiązaniami oraz przyjmowanie uwag odbywać się będzie w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.
§8
1.

Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować stosownie do stopnia
zaawansowania prac, zgodnie z Harmonogramem.

2.

Podstawą zafakturowania pracy będzie każdorazowo protokół zdawczo-odbiorczy podpisany
przez osobę upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający w ciągu 7 dni od
otrzymania protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z odpowiednimi materiałami dokona odbioru
robót i podpisania protokołu lub przekaże uwagi do przedstawionego opracowania.

3. Dokonanie odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku korygowania i wyjaśniania
stwierdzonych w okresie późniejszym ewentualnych błędów i nieścisłości.
4. Faktury Wykonawca winien wystawiać po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego na adres:
Gmina – Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.
5. Zamawiający ureguluje należność w formie polecenia przelewu w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury wraz z protokółem, o którym mowa w ust. 2, na rachunek nr
……………………………………………….. w banku ………………………………….....................
6. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli w powyższym terminie Zamawiający dokona
przelewu należności.
§9
1.

Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP 854-222-88-73.

2.

Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP ………………………...
§ 10

Do odbioru przedmiotu umowy oraz koordynacji prac ze strony Zamawiającego upoważnia się
Dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Stargardzie.
§ 11
Strony ustalają wykaz materiałów dostarczanych przez Zamawiającego dla potrzeb realizacji
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niniejszej umowy wg załącznika Nr 2.
§ 12
1.

W przypadku konieczności dokonania zmian w projekcie planu miejscowego wymagających
ponowienia części procedury planistycznej, w tym także w wyniku uwzględnienia przez Radę
Miejską uwag, Wykonawca prowadzi procedury wynikające z Harmonogramu aż do skutku,
tj. do momentu uchwalenia przez Radę Miejską planu miejscowego.

2.

Termin umowny określony w § 3 ust.1 w przypadku, o którym mowa w ust.1, przesuwa się
o czas wynikający z konieczności ponowienia odpowiedniej procedury.

3.

Dodatkowy zakres prac w sytuacji, o której mowa w ust.1, spowodowany przyczynami
nieleżącymi po stronie Wykonawcy oraz ewentualny związany z nim wzrost wynagrodzenia
zostaną określone w aneksie do niniejszej umowy.
§ 13

1.

W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający, lub w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona na
podstawie protokolarnie stwierdzonego zaawansowania prac.

2.

Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie zwraca się kosztów
z tytułu zaawansowania prac. W takim przypadku Wykonawca zwróci także ewentualnie
wcześniej pobrane wynagrodzenie.

3.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:
1)
2)

karę za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
20% wynagrodzenia umownego brutto.

4.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

5.

Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
§ 14

1.

Przedmiot umowy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz.880, z późniejszymi zmianami) oraz podlega
ochronie wynikającej z tego prawa.

2.

Wykonawcy przysługuje nieograniczone w czasie autorskie prawo osobiste do przedmiotu
umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, że należą do niego prawa autorskie majątkowe do przedmiotu umowy,
a utwory nie naruszają praw osobistych i majątkowych osób trzecich.

4.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu oraz towarzyszących mu materiałów
powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Przeniesienie następuje niezależnie, na
poszczególnych etapach prac, z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W ramach
przysługujących praw autorskich Zamawiający może wykorzystać przedmiot umowy w całości
lub w części w zakresie zgodnym z jego gospodarczym przeznaczeniem, m.in. w zakresie:
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1)
2)
3)
5.

wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,
utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytworzenia określoną techniką egzemplarzy utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
rozpowszechniania utworu – publiczne udostępnianie, wykonywanie, wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia planu miejscowego wraz z jej urzędowym
projektem nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego.
§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddadzą pod
rozstrzygnięcie właściwego sądu.
§ 16
Wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 17
1.

Integralną część umowy stanowią;
a.
b.

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu umowy - załącznik Nr 1,
Wykaz materiałów dostarczanych przez Zamawiającego - załącznik Nr 2.
§ 18

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej strony.

..........................................................
ZAMAWIAJĄCY

............................................................
WYKONAWCA
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Załącznik Nr 1
do umowy Nr …../TP/2018
z dnia ……………….. 2018 r.
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY
REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Rodzaj prac
I - II. Prace wstępne, analizy i studia do planu, prace
planistyczne wstępne
w tym w szczególności:
1. analiza kompletności materiałów wyjściowych,
2. analiza stanu istniejącego oraz ustaleń studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta,
3. analiza decyzji dotyczących projektowanego obszaru,
4. opracowanie ekofizjograficzne (3 egz.),
5. analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu
o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego,
6. opracowanie koncepcji projektu planu miejscowego.
III. Prace planistyczne
1. opracowanie tekstu projektu planu miejscowego w formie
przepisu gminnego wraz z projektami dokumentów,
2. wykonanie rysunku projektu planu miejscowego na podkładzie
geodezyjnym dostarczonym przez Zamawiającego (kolejne
wersje rysunku przekazywane Zamawiającemu w formie
wydruku oraz
w postaci cyfrowej w formacie zgodnym z MapInfo lub dxf),
3. opracowania uzupełniające, tj:
1) uzasadnienie do uchwały,
2) prognoza oddziaływania na środowisko (3 egz.),
3) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu wraz
z określeniem stawki procentowej służącej naliczeniu
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (3 egz.).
IV. Uzgodnienia i wyłożenie do publicznego wglądu
1. prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie planu miejscowego
od Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz
wydziałów Urzędu Miejskiego wraz z wprowadzeniem
ewentualnych korekt,
2. przedstawienie projektu planu miejscowego do akceptacji
Prezydenta Miasta wraz z naniesieniem ewentualnych
poprawek,
3. przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem
i uzgodnieniem projektu planu miejscowego,
4. przeprowadzenie pełnej procedury związanej z wyłożeniem

Zalecany
termin
wykonania

Wynagrodzenie
umowne
brutto (zł)

……….

……….

……….

……….

……….

……….
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projektu planu miejscowego do publicznego wglądu oraz
udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami,
5. przedstawienie Prezydentowi Miasta propozycji rozpatrzenia
uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu.
V. Uchwalenie planu
……….
1. przedstawienie
projektu
planu
miejscowego
wraz
z wymaganymi załącznikami do akceptacji Prezydentowi
3 dni
Miasta (w tym przekazanie 1 egz. wydruku rysunku planu
po
uchwaleniu
miejscowego w skali oryginalnej 1: 1000,
planu przez
2. przygotowanie prezentacji projektu planu,
Radę
Miejską
3. uczestniczenie w prezentacjach projektu planu miejscowego
na posiedzeniach maksymalnie 2 odpowiednich komisji Rady
Miejskiej oraz sesji Rady Miejskiej,
VI. Zakończenie prac
1. przekazanie prac studialnych i oryginałów dokumentów
stosowanych w pracy planistycznej (1 kpl.),
2. przekazanie dla potrzeb dokumentacji formalno-prawnej
1 egz. wydruku rysunku planu w skali oryginalnej,
3. opracowanie uzasadnienia i podsumowania, o których mowa
w art.42 pkt 2 i art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz.1405),
4. ostateczne przekazanie całości opracowania, w tym 4 egz.
wydruku rysunku w skali oryginalnej,
5. przekazanie tekstu oraz rysunku planu w formie numerycznej
dostosowanej
do
systemu
informacji
istniejącego
u Zamawiającego - rysunek planu w formacie MapInfo lub .dxf,
skalibrowany do układu 1965 oraz do układu 2000:
1) w postaci wektorowej z podkładem geodezyjnym
podłożonym pod MapInfo - wszystkie elementy rysunku
planu na osobnych warstwach – łącznie z legendą,
2) w postaci rastrowej kolorowej w trybie RGB 16 bit lub
wyższym, z dokładnością zgodną z mapą cyfrową
dostarczoną Wykonawcy w formacie MapInfo lub .dxf dla
potrzeb sporządzenia planu.

....................................................................
ZAMAWIAJĄCY

……….

……….

……….

.....................................................................
WYKONAWCA
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Załącznik Nr 2
do umowy Nr ……/TP/2018
z dnia ………………… 2018 roku
WYKAZ MATERIAŁÓW
DOSTARCZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
______________________________________________________________________________
Lp.
Rodzaj dokumentu
Termin
______________________________________________________________________________
1.

Uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie
Nr …………………… z dnia …………...

………………. 2018 roku

2.

Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu
miejscowego

………………. 2018 roku

3.

Informatyczna kopia mapy (rastrowy podkład w skali 1 : 1000)
wraz z kartą rejestracyjną, uzupełniona wywiadem w zakresie
budynków i uzgodnień branżowych przebiegu głównych sieci
uzbrojenia terenu oraz wrysowaniem projektowanej zabudowy
na podstawie danych ZUD).

………………. 2018 roku

4.

Wypisy z rejestru gruntów obszaru objętego planem
oraz mapa ewidencyjna w postaci cyfrowej, w wersji umożliwiającej
czytanie w programie MapInfo lub dxf.

………………. 2018 roku

5.

Ortofotomapy wykonane na podstawie zdjęcia lotniczego z dnia
24 września 2007 roku oraz 20 czerwca 2010 roku

………………. 2018 roku

6.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego

………………. 2018 roku

7.

Wypisy i wyrysy z obowiązujących planów miejscowych
w granicach opracowania i bezpośrednim sąsiedztwie

………………. 2018 roku

8.

Inne opracowania planistyczne dotyczące terenu objętego
umową (fizjografia, warunki ochrony konserwatorskiej,
waloryzacja przyrodnicza, projekt założeń do planu zaopatrzenia
w energię elektryczną i paliwa gazowe, i inne)

………………. 2018 roku

9.

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, pozwoleniach na budowę oraz wypisach i wyrysach
w granicach opracowania

………………. 2018roku

10. Wnioski zgłoszone do planu miejscowego
………………. 2018 roku
______________________________________________________________________________

....................................................
ZAMAWIAJĄCY

…………………………………………
WYKONAWCA
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Załącznik nr 6a
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO
UMOWA Nr ………...
na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na
„Przebudowę ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Placu Wolności w Stargardzie”
zawarta w Stargardzie w dniu............................ pomiędzy:
Gminą Miastem Stargard z siedzibą w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,
zwaną dalej „Zamawiającym, którego reprezentuje:
Rafał Zając – Prezydent Miasta
a
.............................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Projektantem”.
Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) i podlega udostępnieniu na
zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego negocjacji
z autorem zwycięskiej pracy konkursowej w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67
ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.
2164 ze zm.).
Postanowienia ogólne
§1
1.

Przedmiotem
umowy
jest
wykonanie
przez
Projektanta
wielobranżowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji oraz prowadzenie nadzoru autorskiego
podczas realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego polegającego na
zagospodarowaniu przestrzeni publicznych w obszarze ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
i Placu Wolności w Stargardzie, obejmującego teren pokazany załączniku nr 1 do umowy.
Inwestorem robót drogowych jest Prezydent Miasta Stargardu.

2.

Dokumentację projektową należy wykonać na podstawie pracy projektowej nagrodzonej I
nagrodą
w KONKURSIE
NA OPRACOWANIE
KONCEPCJI
URBANISTYCZNOARCHITEKTONICZNEJ DLA OBSZARU CENTRUM STARGARDU ZE SZCZEGÓŁOWYM
ROZWIĄZANIEM ZAGOSPODAROWANIA PLACU WOLNOŚCI I ULICY KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO rozstrzygniętym w dniu..................... z uwzględnieniem zaleceń
pokonkursowych.

3.

Zakres umowy obejmuje wszelkie prace przedprojektowe i projektowe a w szczególności:
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1)

Przygotowanie materiałów do przeprowadzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,
2) Przygotowanie materiałów potrzebnych do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i przygotowanie wszelkich opracowań dotyczących oddziaływania
inwestycji na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami (o ile będzie to wymagane),
3) Wykonanie aktualnej mapy zasadniczej (wtórnika geodezyjnego w skali 1: 500)
w niezbędnym zakresie do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej,
4) Przygotowanie ostatecznej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych
w obszarze ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Placu Wolności w Stargardzie,
opracowanej na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej w zakresie określonym
w Regulaminie Konkursu z uwzględnieniem merytorycznych wytycznych pokonkursowych
Sądu Konkursowego oraz uwag Zamawiającego, a także uzyskanie uzgodnienia w/w
opracowania z Architektem Miasta Stargard, Ogrodnikiem Miejskim i Dyrektorem Wydziału
Inżynierii UM. Koncepcja, która uzyska wymagane uzgodnienia będzie zaprezentowana
mieszkańcom na konsultacjach społecznych. Ze względu na znaczny zakładany koszt
inwestycji, koncepcja musi uwzględniać możliwość realizacji zamierzenia w kilku etapach.
W przypadku wniesienia na konsultacjach uwag, które następnie zostaną pozytywnie
rozpatrzone przez przedstawicieli Zamawiającego, Projektant zobowiązany będzie do
przygotowania koncepcji uwzględniającej te uwagi,
5) Uzyskanie warunków technicznych na dokonanie niezbędnych zmian w przebiegu instalacji
uzbrojenia podziemnego od instytucji zarządzających poszczególnymi sieciami,
6) Wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz w razie konieczności uzyskanie zgody na wycinkę
i na zbliżenie projektowanych sieci do drzew i krzewów, oraz wykonanie projektu nasadzeń
zamiennych na obszarze opracowania lub na terenie wskazanym przez Zamawiającego.
Projekt nasadzeń zamiennych musi być uzgodniony z Ogrodnikiem Miejskim i Dyrektorem
Wydziału Inżynierii UM,
7) Wykonanie inwentaryzacji obiektów zagospodarowania terenu, przeznaczonych do
wyburzenia, opracowanie projektów rozbiórki tych obiektów z uzyskaniem wymaganych
prawem dokumentów zezwalających na ich rozbiórkę,
8) Wykonanie projektów, zgodnie z koncepcją skierowaną do dalszego opracowania:
 projekt zagospodarowania terenu,
 projekt architektoniczno - budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia
na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 projekty wykonawcze dla wszystkich branż,
9) Projektu stałej organizacji ruchu, łącznie z jej zatwierdzeniem przez organ zarządzający
ruchem na drogach objętych opracowaniem, Organizacja ruchu musi obejmować również
ulice stanowiące układ komunikacyjny z ulicami objętymi konkursem w przypadku, gdy
przyjęte rozwiązania komunikacyjne mają wpływ na ruch drogowy na tych ulicach.
10) Wykonanie badań i dokumentacji geologicznej i geotechnicznej w niezbędnym zakresie
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11) Wykonanie projektu regulacji terenowo - prawnych i czasowego zajęcia terenu
zawierającego:
 część opisową,
 załącznik mapowy z oznaczonymi granicami działek i zaznaczonymi gruntami
przeznaczonymi na realizacje zadania,
12) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
13) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich
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branż,
14) Wykonanie przedmiarów robót wszystkich branż,
15) Wykonanie kosztorysów inwestorskich i zbiorczych zestawień kosztów,
16) Rozwiązanie wszelkich kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem oraz
uwzględnienie konieczności przełożenia lub wymiany istniejącego uzbrojenia
z uzgodnieniem tego zakresu z właścicielami mienia,
17) Uzyskanie uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych wymaganych przepisami
szczegółowymi z odpowiednimi instytucjami,
18) Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę zgodnie z ustawą Prawo Budowlane lub wniosku o wydanie
decyzji zrid wraz ze wszystkimi załącznikami, dokonanie wszelkich niezbędnych uzupełnień
i poprawek oraz uzyskanie uzgodnień, opinii i sprawdzeń niezbędnych do uzyskania
pozwolenia na budowę lub decyzji zrid oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu tych
decyzji,
19) Nadzór autorski nad realizacją inwestycji.
4.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o maksymalnej
wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Możliwość udzielenia
zamówienia uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego i nie stanowi żadnego
wiążącego zobowiązania.

5.

Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne,
należy wykonać zgodnie z aktualną wersją rozporządzeń:
1)

2)

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2004, Nr 130, poz. 1389).
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1129).

6.

Zakres prac wyszczególnionych w ust. 3 należy opracować zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

7.

Projektant ma obowiązek uzgadniać z Zamawiającym dobór materiałów budowlanych i standard
wykończenia w rozwiązaniach projektowych.

8.

Ponadto dokumentację należy przygotować zgodnie z wytycznymi do projektowania cz. I i cz.
II, które są załącznikami do umowy. Wytyczne te należy każdorazowo odnosić do zakresu
i tematyki projektu. W przypadku rozbieżności, umowę należy uważać za dokument nadrzędny.
§2

1.

Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych
przepisami dostarcza Projektant na swój koszt. Ilość opracowań wyszczególniona w § 5 ust. 1
punkt 2 nie uwzględnia tych dokumentacji.

2.

Czynności, o których mowa w ust. 1 Projektant wykonuje w imieniu Zamawiającego.

§3
1.

Przedstawicielem Projektanta przy realizacji przedmiotu umowy będzie:
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……………………………………………………………nr telefonu…………………………………
2.

Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie:
……………………………………………………………nr telefonu………………………………….
Prawa i obowiązki stron umowy.
§4

1.

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązku Zamawiającego należy
dokonanie odbioru dokumentacji projektowej.

2.

W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do kontroli zaawansowania
prac projektowych.

3.

Zakres opracowania nie powinien wykraczać poza działki, których właścicielem jest GminaMiasto Stargard. Dopuszcza się możliwość wykupu fragmentów działek sąsiednich, ale tylko
w dokładnie uzasadnionych przypadkach i za każdorazową zgodą Zamawiającego.
§5

1.

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Projektanta należy:
1)

2)

3)

4)

Uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań
projektowych niezbędnych do uzyskania wymaganych pozwoleń. Koszty związane
z uzgodnieniami ponosi Projektant,
Protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej w wersji
wydrukowanej w ilościach:
 aktualna mapa do celów projektowych,
– 1 (jeden) egzemplarz,
 dokumentacja geologiczna
– 2 (dwa) egzemplarze,
 inwentaryzacja zieleni
– 2 (dwa) egzemplarze,
 projekt budowlany zawierający projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia w wersji identycznej jak składany w organie administracji architektonicznobudowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę lud decyzji zrid
– 1 (jeden) komplet,
 projekty wykonawcze
– 6 (sześć) kompletów,
 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
– 3 (trzy) komplety,
 przedmiary robót
– 2 (dwa) komplety,
 kosztorysy inwestorskie i zestawienie kosztów
– 2 (dwa) komplety,
 ostateczna koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Placu Wolności w Stargardzie, opracowana na
podstawie zwycięskiej pracy konkursowej zawierająca wytyczne do przeprowadzenia
zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
– 3 (trzy) egzemplarze.
Protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej w wersji ostatecznej,
o której mowa w pkt 2 w wersji elektronicznej, przygotowanej w sposób umożliwiający
wydrukowanie dodatkowych czytelnych egzemplarzy w plikach edytowalnych (kosztorysy
„ath”) i nie edytowalnych (pdf)
– 2 (dwa) komplety (nośnik CD/DVD).
Przedłożenie oświadczenia o kompletności dokumentacji projektowej stanowiącej
przedmiot umowy, we wszystkich wymaganych branżach, oraz oświadczenia, że
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5)

6)
7)

dokumentacja projektowa została wykonana w sposób zgodny z ustaleniami określonymi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wymogami ustawy Prawo
budowlane, przepisami i obowiązującymi normami, Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1129) w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Dostarczenie Zamawiającemu pozwolenia na budowę lub decyzji zrid, po upływie okresu
przewidzianego na odwołania, z potwierdzeniem braku odwołań przez organ wydający
decyzję.
Uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych w czasie realizacji inwestycji,
niezależnie od sprawowania nadzoru autorskiego.
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektów.

2.

W wykonywanej dokumentacji projektowej Projektant jest zobowiązany do opisania rozwiązań
technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowej nie
mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz
sformułowania, które mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to
uzasadnione specyfiką zamówienia oraz brakiem możliwości precyzyjnego określenia
rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,
Projektant może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem
bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na
minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku
użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz sformułowań, które
mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję, Projektant powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie
ich użycia.

3.

W trakcie postępowania przetargowego na wykonanie zadania realizowanego na podstawie
projektu Projektanta, Projektant zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania
oferentów dotyczące projektu oraz do uzupełnienia braków w tymże projekcie i w przedmiarach
robót.

4.

Projektant przed zawarciem umowy zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu
kserokopii (poświadczonych za zgodność z oryginałem) zaświadczeń o nadaniu uprawnień
budowlanych do projektowania osób wskazanych do wykonania zamówienia, wydanych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (aktualnych na czas
realizacji umowy), uprawnień budowlanych do projektowania wydanych na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub dokumentów równoważnych w przypadku podmiotów
zagranicznych. Dokumenty te, jeżeli nie są wystawione w języku polskim, winny być
przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem
przez Projektanta.

5.

Projektant z RP i państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarii,
przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, zobowiązany jest do uzyskania (dla osób
wskazanych do wykonania zamówienia) od właściwej izby samorządu zawodowego w Polsce,
aktualnego na czas projektowania i realizacji inwestycji, odpowiedniego wpisu umożliwiającego
prowadzenie usług na terenie RP tj. wykonywania zawodu architekta (pełnienie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z uprawnieniami budowlanymi w specjalności
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno54
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budowlanych) zgodnie z wymogami prawa polskiego.
Podwykonawstwo
§6
1.

Projektant może powierzyć wykonanie zamówienia w całości lub w części podwykonawcy pod
warunkiem, że zgłosi to Zamawiającemu na piśmie i uzyska jego pisemną akceptację.

2.

Projektant będzie ponosił odpowiedzialność za działania i zaniechania wszelkich osób, którymi
posługiwać się będzie przy wykonywaniu umowy, w tym podwykonawców, jak za własne
działania i zaniechania, a w szczególności będzie ponosił odpowiedzialność za niedołożenie
przez te osoby najwyższej profesjonalnej staranności i terminowości.

3.

Podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami.

4.

Zamawiający może żądać zmiany Podwykonawcy.
Sprawowanie nadzoru autorskiego
§7

1.

Projektant zobowiązany jest pełnić nadzór autorski w zakresie:
1)
2)

3)

4)

5)

6)

Stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem dotyczy to wszystkich przewidzianych projektem branż.
Uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych i dodatkowych w stosunku
do przewidzianych w projekcie zgłoszonym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiającego, stanowiących nieistotne lub istotne odstąpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016, poz.
290).
Sporządzania na żądanie Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu dodatkowych
opracowań w formie rysunków, opisów, uzgodnień, pozwoleń, kosztorysów inwestorskich
zamiennych i dodatkowych wszystkich branż itp., dotyczących rozwiązań zamiennych
i dodatkowych w stosunku do przewidzianych w projekcie, stanowiących nieistotne lub
istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków
pozwolenia na budowę.
Zatwierdzania projektów technologicznych i warsztatowych, których konieczność
opracowania przez wykonawcę robót i zatwierdzenia przez Projektanta została zapisana w
dokumentacji projektowej.
W przypadku istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego (art. 36a
ustawy Prawo Budowlane) lub innych warunków pozwolenia na budowę, autor projektu w
imieniu Zamawiającego wystąpi i uzyska decyzję o zmianie pozwolenia na budowę.
Wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji projektu zgłoszonych przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego – dotyczy to
wszystkich przewidzianych projektem branż.

2.

Projektant przystąpi do sprawowania nadzoru autorskiego, po otrzymaniu od Zamawiającego
zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych.

3.

W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej Zamawiający określi datę rozpoczęcia
sprawowania nadzoru autorskiego.

4.

Zamawiający dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej w formie pisemnej,
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faksem lub pocztą elektroniczną.
5.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rozliczeń, zmiany i uzupełnienia
wnoszone przez Projektanta, wynikające z wadliwego lub niekompletnego opracowania
dokumentacji projektowej, nie są nadzorem autorskim w rozumieniu niniejszej umowy i są
wykonywane nieodpłatnie.

6.

Za czynność związaną ze sprawowaniem nadzoru autorskiego uważa się pobyt członka
Zespołu Nadzoru Autorskiego (zwanym dalej „Zespołem N.A.”) na budowie, potwierdzony
odpowiednim zapisem w Dzienniku Budowy z wyszczególnieniem problemów rozpatrywanych
w czasie pobytu.

Ustala się stawkę za jeden pobyt Projektanta w wysokości:
…….. zł + ……. (VAT) = …… zł
W szczególnych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, wystarczające może być wykonanie pracy
członka Zespołu N.A. w biurze projektowym, bez przybycia na plac budowy. Praca w biurze musi
być udokumentowana w sposób wymieniony w § 8 ust. 5.
7.

Zmiany i uzupełnienia wprowadzane przez Projektanta do dokumentacji projektowej w czasie
pełnienia nadzoru autorskiego będą dokumentowane przez:
1)

2)

3)
4)

Zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone
odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta będącego
członkiem Zespołu N.A.
Rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu zastępują,
opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta będącego członkiem
Zespołu N.A., dostarczone w wersji nieedytowalnej i edytowalnej w formie elektronicznej na
nośniku CD lub DVD i drukowanej.
Protokoły uzgodnień lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do Dziennika
Budowy.
Wpisy do Dziennika Budowy.
§8

1.

Nadzór autorski będzie sprawowany przez Zespół N.A. pod kierownictwem przedstawiciela
Projektanta - ……………………………………………………………………………………………...
W razie uzasadnionej konieczności, kierownika Zespołu N. może zastąpić
……………………………………………………………………………………………………………...
Zespół N.A. stanowić będą osoby, które są twórcami projektu w poszczególnych branżach.
Projektant nie może powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego innym osobom bez zgody
Zamawiającego.

2.

Członkowie Zespołu N.A. zobowiązani będą przybyć na plac budowy na wezwanie
Zamawiającego w terminie:
1) Jednego dnia dla nadzoru miejscowego.
2) Dwóch dni dla nadzoru zamiejscowego.

3.

Wezwanie projektantów na budowę lub zgłoszenie zapytania może nastąpić drogą faksową lub
pocztą elektroniczną na adresy podane przez Projektanta bezpośrednio po podpisaniu umowy.

4.

W przypadku, gdy wystarczającym będzie wykonanie pracy członka Zespołu N.A. w biurze, bez
przybycia na plac budowy, Projektant w czasie 3 godzin od otrzymania powiadomienia określi
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termin udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub udzielenia wyjaśnień. Zaproponowany
termin musi uzyskać akceptację Zamawiającego i nie może być dłuższy niż 3 dni.
5.

Pobyt członka Zespołu N.A. na budowie w ramach nadzoru autorskiego obejmuje wszystkie
czynności, jakie wykonuje Projektant zgodnie z opisem zawartym w aktualnych
„Środowiskowych Zasadach Wyceny Prac Projektowych” - rozdział „Nadzór autorski”.

6.

Kierownik i członkowie Zespołu N.A. mają prawo do wykonywania czynności wynikających
z przepisów ustawy Prawo Budowlane.

7.

Kierownik oraz członkowie Zespołu N.A. zobowiązani są posiadać
odpowiedzialności cywilnej w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

ubezpieczenie

Termin wykonania i odbiór końcowy przedmiotu umowy
§9
1.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się w następujący sposób:
1) Przedstawienie wstępnej koncepcji (w wersji elektronicznej w formacie pdf i drukowanej,
w co najmniej dwóch egzemplarzach), o której mowa § 1 ust. 3 pkt 1 i 4 w wersji przed
uzgodnieniami, a także przygotowanie materiałów potrzebnych do wydania decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych (o ile zajdzie taka potrzeba) w terminie nie dłuższym
niż 30 dni od dnia podpisania umowy. Ostateczne koncepcja będzie wypracowana po
wniesieniu uwag Zamawiającego sporządzonych na podstawie uzgodnień Architekta
Miasta, Ogrodnika Miejskiego i Dyrektora Wydziału Inżynierii UM oraz po konsultacjach
społecznych. Ostateczną koncepcję Projektant dostarczy Zamawiającemu w terminie nie
dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego pocztą elektroniczną na
adres wskazany przez Projektanta bezpośrednio po podpisaniu umowy oraz drukowaną
w dwóch egzemplarzach wysłaną w tym samych dniu.
2) Przekazanie Zamawiającemu kompletnego projektu budowlanego, który po sprawdzeniu
przez Zamawiającego skierowany będzie do dalszego procedowania w terminie nie
dłuższym niż 6 miesięcy od dnia skierowania koncepcji do dalszego opracowania.
3) Przekazanie Zamawiającemu skanu wniosku, (na adres Zamawiającego przekazany
Projektantowi) bezpośrednio po podpisaniu umowy, złożonego w organie administracji
architektoniczno-budowlanej celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji
zrid, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 17 oraz projektu budowlanego identycznego jak
składany z tym wnioskiem.
4) Przekazanie Zamawiającemu decyzji, o której mowa powyżej w terminie ustawowym.
5) Przekazanie Zamawiającemu pozostałych części dokumentacji, będących przedmiotem
umowy, które po sprawdzeniu przez Zamawiającego skierowane będą do dalszego
opracowania w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od dnia skierowania projektu
budowlanego do dalszego opracowania.
6) Sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do dnia jego
zakończenia realizacji inwestycji.
Wynagrodzenie Projektanta
§ 10

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie, którego łączna wartość nie
może być większa niż: ……. zł + ….. (VAT) = …… zł
Ostateczne rozliczenie zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej po zakończeniu
realizacji inwestycji, przy czym:
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1)

Za opracowanie, dostarczenie i po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletnej
dokumentacji projektowo – kosztorysowej
…….. zł + ….. (VAT) = ….. zł, co stanowi 2/3
łącznej kwoty umownej 80% Zamawiający zapłaci Projektantowi po dostarczeniu
kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w przypadku, gdy dokumentacja ta
dostarczona będzie przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji zrid.
Strony ustalają, dla potrzeb naliczania kar umownych następujący podział należności za
poszczególne etapy dokumentacji projektowej:


2)

3)

Koncepcja ostateczna …… zł + ….. (VAT) = ….. zł, co stanowi 10% łącznej kwoty
przewidzianej na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 Kompletny projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na
budowę lub decyzji zrid z potwierdzonym wnioskiem o uzyskanie takiej decyzji …… zł
+ ….. (VAT) = ….. zł, co stanowi 30% łącznej kwoty przewidzianej na przygotowanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 Pozostałe części dokumentacji realizowane w ramach przedmiotowej umowy …… zł +
….. (VAT) = ….. zł, co stanowi 60% łącznej kwoty przewidzianej na przygotowanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Za sprawowanie nadzoru autorskiego Zamawiający zapłaci Projektantowi łącznie kwotę nie
większą niż …….. zł + ….. (VAT) = ….. zł, co stanowi 1/3 łącznej kwoty umownej.
Koszt opracowań uzupełniających lub zamiennych, wykonywanych w ramach nadzoru
autorskiego będzie każdorazowo przedmiotem negocjacji Projektanta z Zamawiającym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania tych opracowań innej pracowni projektowej.
W przypadku odstąpienia od realizacji zadania będącego przedmiotem umowy,
wynagrodzenie przewidziane za nadzór autorski nie zostanie Projektantowi wypłacone i
Projektant nie będzie miał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

Warunki płatności
§ 11
2.

Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe oraz faktura końcowa, wystawione Zamawiającemu
przez Projektanta.

3.

Podstawą do wystawienia faktury w części dotyczącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
są protokoły odbioru podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego upoważnionego w
przedmiotowej umowie.

4.

Podstawą do wystawienia faktur nie częściej niż co miesiąc, za sprawowanie nadzoru
autorskiego będzie sprawozdanie z wykonania czynności nadzoru autorskiego, za dany okres,
sporządzone przez Projektanta i każdorazowo zatwierdzane przez przedstawiciela
Zamawiającego odpowiedzialnego za realizację robót budowlanych, zawierające między
innymi:
1)

5.
6.

wykaz pobytów członków Zespołu na budowie, z podaniem tematu i przedmiotu
załatwionych spraw,
2) wykaz udzielonych odpowiedzi na zapytania, wykonanych opinii Projektanta i opracowań
projektowych.
Termin płatności faktur wynosi 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych, licząc od daty
przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Wynagrodzenie Projektanta zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany przez
Projektanta w fakturze VAT.
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Projektant oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP ……………………………
7.

Fakturę Projektant wystawiać będzie na Gminę-Miasto Stargard; ul. Hetmana Stefana
Czarnieckiego 17; 73-110 Stargard.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP …………………….

8.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 12

1.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

2.

Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

3.

Projektant zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie
swoich danych podmiotowych, siedziby, numeru rachunku bankowego, numeru telefonu oraz
numeru NIP i Regon.
Rękojmia za wady
§ 13

1.

Projektant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady projektu do
czasu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie dłużej niż pięć lat od daty
zakończenia inwestycji.

2.

Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
końcowego dokumentacji projektowej.
Ubezpieczenie
§ 14

1.

Projektant jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania
umowy dedykowanej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obejmującej zarówno
odpowiedzialność cywilną kontraktową jak i deliktową) prowadzonej działalności z zakresu
projektowania w zakresie obejmującym opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego oraz pełnienia nadzoru autorskiego, wraz z odpowiedzialnością za
podwykonawców i inne osoby trzecie wykonujące czynności w imieniu Projektanta, przy sumie
gwarancyjnej ………………………PLN (słownie złotych:………………….…………………….) na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres trwania prac projektowych
związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz pełnienia nadzoru autorskiego.

2.

Projektant dostarczy przedmiotową polisę wraz z dowodem opłaty składki i pełną treścią
wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia najpóźniej do dnia podpisania
umowy.

3.

Projektant zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zakład
Ubezpieczeń, wyczerpanych limitów odpowiedzialności, udziałów własnych i franszyz, do pełnej
kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

4.

W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkującego tym,
że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikający z polisy, o której mowa w ust. 1
byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania przedmiotu umowy, przed dokonaniem takiej
zmiany umowy, Projektant zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polis
obowiązujących w okresie wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uzgodnionym terminem jej
zakończenia.

59

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem
zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego – REGULAMIN KONKURSU

Kary umowne
§ 15
1.

Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)

b)

c)

d)

e)

za przekroczenie któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1-5 umowy
w wysokości 0,15% wynagrodzenia określonego odpowiednio w § 10 ust. 1
uwzględniającego podatek VAT za każdy dzień zwłoki od terminu podanego w umowie
i dotyczącego tej części opracowania,
za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Projektanta w wysokości 20%
wartości umownej uwzględniającej podatek VAT odpowiednio do wartości dotyczącej całej
dokumentacji projektowo- kosztorysowej jeżeli odstąpienie wystąpi w okresie sporządzania
dokumentacji lub wartości dotyczącej łącznej wartości dotyczącej sprawowania nadzoru
autorskiego jeżeli odstąpienie wystąpi w okresie realizacji robót budowlanych,
za zwłokę w przybyciu na plac budowy (z naruszeniem terminów określonych w § 8 ust. 3
w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki, z wyłączeniem opóźnień niezależnych
bezpośrednio od Projektanta,
za zwłokę w przekazaniu opracowań wykonanych w biurze (z naruszeniem terminów
określonych w § 8 ust.5 w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki, z wyłączeniem opóźnień
niezależnych bezpośrednio od Projektanta,
za zwłokę w zrealizowaniu przez Projektanta obowiązku wynikającego z § 14 ust. 1 i 4
w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki;

2.

Projektant wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu
należności. W przypadku niedokonania potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Projektanta,
Zamawiający wystawi notę księgową z terminem płatności 14 dni od daty jej doręczenia, a
Projektant jest zobowiązany zapłacić karę w tym terminie.

3.

Powyższe kary umowne są od siebie niezależne i nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie
poniesionej szkody.

4.

W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający
lub w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Projektant nie ponosi odpowiedzialności,
wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokolarnie
stwierdzonego zaawansowania prac.
Zabezpieczenie
§ 16

1.

Projektant
wnosi
zabezpieczenie
należytego
wykonania
umowy
w kwocie:
….…………………………, (słownie złotych: ……………………….…………..……………………)
tj. 5% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 9 ust. 1 i 2, najpóźniej w dniu
podpisania umowy.

2.

Zabezpieczenie przeznaczone jest na ewentualne roszczenia z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

3.

Projektant wnosi zabezpieczenie w formie ……………………………………………………………

4.

W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu kwotę należy wpłacić na rachunek
bankowy Zamawiającego – Bank ……………………………………………………………………..
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5.

Projektant dostarczy Zamawiającemu kserokopię dowodu wpłaty zabezpieczenia najpóźniej
w dniu podpisania umowy.

6.

100% zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowych musi obejmować
okres realizacji umowy oraz dodatkowo 30 dni, 30% zabezpieczenia musi obejmować okres
rękojmi oraz dodatkowo 15 dni.

7.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1)

2)
3)
8.

Zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej
w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy.
Termin obowiązywania gwarancji.
Miejsce i termin zwrotu gwarancji.

Zwrot zabezpieczenia wniesionego przez projektanta w gotówce nastąpi w niżej podanych
wysokościach i terminach:
1)
2)

70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania je przez Zamawiającego za należycie wykonane,
30% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 (piętnastu) dni od daty
wygaśnięcia rękojmi.

Prawa autorskie
§ 17
1.

Projektant oświadcza, że:
1)

2)

3)

przysługują mu w całości i na wyłączność autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne
w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2006r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do koncepcji ostatecznej i dokumentacji
projektowej, powstałej w wykonaniu postanowień niniejszej umowy, wchodzącej w skład
przedmiotu umowy określonego w §1.,
nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Projektantowi przeniesienie na
Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do dzieła, o którym
mowa w ust.1 lit.a),
autorskie prawa majątkowe do dzieła, o którym mowa w ust.1 lit.a) nie są i nie będą
przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i podlegają z zastrzeżeniem
ust. 2 przeniesieniu na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń lub obciążeń.

2.

W ramach wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 1 pkt 1 umowy, z chwila podpisania protokołu
odbioru dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy, Projektant przenosi na
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz własność utworu, w tym również
prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich
zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających
z aktualnych potrzeb Zamawiającego oraz oświadcza, że zmiany wprowadzone w tym zakresie
na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Projektanta.

3.

Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych oraz praw zależnych
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do dokumentacji, stanowiącej
przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczególności, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu
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i liczby egzemplarzy, w szczególności następujące pola eksploatacji uprawniające do:
1)
2)

wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji,
wykonywania zależnego prawa autorskiego do dokumentacji projektowej, wprowadzania
zmian, przeróbek i modyfikacji dokumentacji projektowych, prawo do rozporządzania
i korzystania z dokumentacji projektowej bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody
Projektanta,
3) dokonywania zmian rozwiązań projektowych, zastosowania innych materiałów lub
urządzeń, ograniczenia wydatków inwestycyjnych i eksploatacyjnych, zmian wynikających
ze zmiany obowiązujących przepisów, wprowadzania zmian przed rozpoczęciem budowy
oraz w trakcie realizacji robót budowlanych, przerabiania i adaptacji według uznania
Zamawiającego,
4) przenoszenia nabytych praw na inne podmioty działające na rzecz Zamawiającego, prawo
do korzystania z dokumentacji w celu realizacji robót na jej podstawie,
5) udostępniania projektu osobom trzecim w celu wykonania oraz nadzoru prac realizowanych
na podstawie tego projektu,
6) utrwalania i zwielokrotniania, tworzenia kopii dowolną techniką całości egzemplarzy
projektu lub części w dowolnej ilości i wielkości, w szczególności poprzez drukowanie,
wykonywanie zapisów i odbitek przy użyciu nośników magnetycznych, magnetyczno –
optycznych, cyfrowych, technik wideo, techniki graficznej i komputerowej lub przy pomocy
rzutnika,
7) wprowadzania do obrotu, oddawanie do nieodpłatnego korzystania oryginałów oraz
kserokopii całości oraz fragmentów projektu, użyczanie, odtwarzanie, wyświetlanie,
wprowadzania do pamięci systemów elektronicznych, na sprzęcie komputerowym
Zamawiającego oraz osób trzecich, działających na zlecenie Zamawiającego,
8) rozpowszechnianie w sieci Internet i innych publikacjach, rozpowszechniania całości lub
fragmentów przedmiotu umowy oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
9) publicznego rozpowszechniania całości lub fragmentów projektu, w szczególności na
ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji,
10) nieodpłatnej prezentacji, publikacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej w całości lub
fragmentach.
4.

Projektant gwarantuje Zamawiającemu, że wykonywanie uprawnień wskazanych w ust. 3 nie
naruszy żadnych praw patentowych, praw do znaków towarowych, praw autorskich ani innych
praw własności intelektualnych i przemysłowych, które przysługują osobom trzecim.

5.

Projektant ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw, o których mowa w ust 4.

6.

Niezależnie od przekazania praw autorskich, o których mowa powyżej, Projektant nie ponosi
jakichkolwiek konsekwencji wynikających:
1)
2)

Ze zmian wprowadzonych do przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub osoby trzecie.
Z wykorzystywania przez Zamawiającego lub osoby trzecie pracy lub jej części w innych
opracowaniach.

Zmiany umowy
§ 18
1.

Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość
wprowadzenia istotnych zmian do umowy polegających na zmianie terminu realizacji umowy,
zmianie wynagrodzenia lub zmianie zakresu przedmiotowego zamówienia.
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2.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowokosztorysowej będzie możliwa, w szczególności, jeżeli:
1)

2)
3)
4)
5)

pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
Projektant nie uzyska uzgodnień, opinii lub decyzji pozwalających ukończyć w terminie
przedmiot umowy,
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
nastąpi zmiana zakresu przedmiotu umowy, konieczność wykonania prac dodatkowych lub
uzupełniających,
nastąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych
z przedmiotem umowy,
w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o charakterze obiektywnym.

3.

Termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego może ulec zmianie
w zależności od terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
roboty budowlane i zakończenia robót budowlanych.

4.

Zmiana wygrodzenia umownego będzie możliwa w szczególności, jeżeli:
1)
2)

3)

wystąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT,
nastąpi zmiana stanu prawnego, a także konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy,
wykonania prac dodatkowych lub uzupełniających, konieczność uwzględnienia wpływu
innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy,
w przypadku zmiany ilości pobytów w ramach pełnienia nadzoru autorskiego. W przypadku
zwiększenia bądź zmniejszenia ilości pobytów, zmienione wynagrodzenie zostanie
wprowadzone aneksem do umowy przy zastosowaniu stawki za jeden pobyt określony w
umowie.

5.

Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie
obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, lecz nie wcześniej niż od dnia
złożenia prawidłowego wniosku (oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami
potwierdzającymi wpływ zmian).

6.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia
Projektanta nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów.

7.

Zmiana zakresu przedmiotowego zamówienia będzie możliwa, w szczególności, jeżeli:
1)

8.

Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej lub nowych
rozwiązań projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, obarczone
błędem lub niezbędne z innych ważnych powodów.
2) Wystąpi konieczność wykonania zleceń dodatkowych.
3) Konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Projektanta uzgodnień,
opinii, warunków technicznych lub decyzji.
4) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;
Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub Projektanta.
Odstąpienie od umowy
§ 19

1.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w terminie i z powodu
okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych. W takim przypadku Projektant może żądać wyłącznie wynagrodzenia
63

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem
zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego – REGULAMIN KONKURSU

należnego z tytułu wykonanej części umowy.
2.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od terminu
powzięcia wiadomości o wystąpieniu poniższych okoliczności, bez wyznaczenia terminu
dodatkowego, w następujących sytuacjach:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Gdy Projektant bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął prac projektowych albo nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie.
Gdy Projektant przekroczy terminy opisane w umowie.
Gdy Projektant opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac
projektowych w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy.
Projektant nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego w wyznaczonym
terminie.
Projektant nie wykonuje obowiązków w sposób należyty i zgodnie z ustalonymi terminami,
co powoduje opóźnienie w realizacji robót budowlanych.
Niezrealizowanie przez Projektanta obowiązku wynikającego z § 14 i 16 umowy.

Postanowienia końcowe
§ 20
1.

W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.

Strony będą dążyły do załatwienia wszystkich spraw spornych na drodze polubownej, a w razie
niemożności osiągnięcia porozumienia zwrócą się o rozstrzygniecie do właściwego rzeczowo
Sądu w Stargardzie.

3.

Integralną część umowy stanowi:
1)

2)

regulamin konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru
centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania placu Wolności i
ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
zwycięska praca konkursowa i wytyczne pokonkursowe oraz następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy wraz z określeniem granic
opracowania.
Załącznik nr 2 – Zestawienie planowanych kosztów inwestycji.
Załącznik nr 3 – Karta pobytu na budowie
Załącznik nr 4 – Harmonogram realizacji prac projektowych i płatności.
Załącznik nr 5 – Wytyczne do projektowania cz. I i II.
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Załącznik nr 3 - Karta pobytu na budowie

BUDOWA:

miesiąc/rok

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

KARTA POBYTU NA BUDOWIE

Lp.

Data
wezwania

Imię
i nazwisko
wzywającego

Podpis

Cel
wezwania

Data
pobytu

Imię i nazwisko
projektanta

Podpis

1.
2.

Zatwierdził .........................................
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Załącznik nr 5 - Wytyczne do projektowania cz. I i II
WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA – cz. I
Niniejsze wytyczne należy każdorazowo odnosić do zakresu i tematyki objętych projektowaniem;
przykładowo w przypadku robót liniowych należy pomijać zapisy odnoszące się do projektów
kubaturowych itp.
I.

Ilości zamawianych egzemplarzy opracowania
1.
2.
3.
4.

II.

Poszczególne projekty budowlane i wykonawcze – po 4 egz. (nie licząc egzemplarzy
pozostających u wydającego pozwolenie na budowę) oraz 2 kpl. na płycie CD.
Specyfikacje techniczne – po 2 egz.
Kosztorysy inwestorskie – po 1 egz.
Przedmiary robót (kosztorysy ślepe) – po 1 egz.

Zakres uzupełniający opracowania ( w ramach przedmiotu zamówienia):
1.

2.

3.

4.

Projektant sporządzi „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu
na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.
W przypadkach, w których przepisy prawa wymagają opracowania ekspertyzy
przeciwpożarowej lub specjalistycznej dokumentacji ppoż. opracowanej lub zatwierdzanej
przez właściwego upoważnionego specjalistę – zakres zamówienia obejmuje te
opracowania niezależnie od tego Zamawiający wyszczególnił je w opisie przedmiotu
zamówienia.
Projektant opracuje projekt (instrukcję) organizacji zasad ewakuacji i wymagań co sprzętu
przeciwpożarowego zawierający co najmniej: część opisową; rzuty poszczególnych
poziomów z naniesionymi miejscami i typami znaków ewakuacyjnych oraz wskazaniem
miejsc montażu gaśnic z podaniem ich typów i rodzaju – w uszczegółowieniu pozwalającym
oferentom (wykonawcom robót) na wycenę tego zakresu.
W przypadkach, w których projektant uzyskuje w imieniu Zamawiającego decyzje lub
uzgodnienia innych podmiotów (np. konserwator zabytków, gestorzy mediów itp.)
opracowanie projektowe w części opisowej zawiera pouczenie o obowiązkach Inwestora
(Zamawiającego) wynikające z tych decyzji (obowiązek zgłoszeń, powiadomień, obowiązek
zawarcia umów itp.).

III. Projekt - wymagania
1.

2.
3.
4.

Jeżeli opracowanie dotyczy zakresu robót liniowych lub związanych z zagospodarowaniem
terenu – wymagana jest plansza poglądowa na jednym rysunku o rozsądnym formacie
obrazująca całość zadania od A do Z – spełniająca równocześnie rolę planszy
koordynacyjnej z innymi branżami.
Przy opracowaniu kubaturowym – rzuty każdej kondygnacji koordynujące wszystkie
występujące branże (podpisane przez branżystów).
Zaleca się sporządzać przekroje pionowe we wszystkich charakterystycznych miejscach.
Należy zagwarantować rzetelną koordynatę poszczególnych branż. Przy instalacjach
specjalistycznych zagwarantowanie, że dla projektowanych urządzeń zaprojektowano
zasilanie. Przy projektowanych urządzeniach projektant każdorazowo załącza projekt ich
zasilenia i podłączenia – nie dopuszcza się odsyłania wykonawcy robót jedynie do kart
technologicznych producentów urządzeń. Zjawisko tzw. styku technologicznego różnych
branż. Przykładowo - projektant np. wentylacji musi zadbać, aby jego urządzenia
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uwzględniane były w projektach elektrycznych, a przebieg kanałów wentylacyjnych nie
kolidował z innymi elementami budowlanymi lub instalacjami. Projektant branży
oświetleniowej zobowiązany jest przeanalizować możliwość i sposób zamocowania opraw
w sufitach podwieszanych. Ciągi technologiczne i występujące w nich urządzenia muszą
uwzględniać ich zamocowanie, posadowienie i ewentualne obudowanie (współpraca
z branżą konstrukcyjną i architektoniczną). Przy projektowaniu remontu pokrycia
dachowego – uwzględnienie instalacji odgromowej itp., itd.
5. Przy projektach wykonawczych wymagane jest w maksymalnym stopniu podawanie
rozwiązań konstrukcyjnych detali zamocowań, wykończeń i obudów itp.
6. W przypadkach projektowania obiektów liniowych (uzbrojenia podziemnego, dróg,
chodników itp.) projektant dokonuje oceny faktycznego wpływu istniejącego drzewostanu
na możliwość wykonania robót (układ korzeniowy, korona) oraz (odwrotnie) dokonuje oceny
zagrożeń wykonanych zgodnie z projektem robót na kondycję drzew.
7. Dla zminimalizowania ewentualnych wykonawczych kolizji projektant dokonuje uzgodnienia
u gestorów podstawowych mediów (woda, kanalizacja, energetyka, gaz, infrastruktura
ciepłownicza) oraz innych wskazanych przez inwestora, a nieujawnionych na mapie użytej
do celów projektowych - przebiegu istniejącego uzbrojenia w terenie objętym
projektowaniem. Uzgodnienie powinno zawierać potwierdzenie lokalizacji oraz informację
dotyczącą rzędnych posadowienia uzbrojenia technicznego.
8. Projektant zobowiązany jest do skonfrontowania w terenie zakresu uzbrojenia
podziemnego oraz obiektów wykazanego na wtórniku w rzeczywistym, widocznym stanem
(niezinwentaryzowane budowle, schrony, zieleń itp.).
9. Projektant własnym kosztem i staraniem dokonuje pomiarów wysokościowych w terenie
(niezależnie od informacji ujawnionych na wtórniku do celów projektowych lub mapach do
celów opiniodawczych) w stopniu zapewniającym właściwe odniesienie stanu
projektowanego do istniejącego, a tym samym prawidłowe oszacowanie ilości robót oraz
wielkości korekt, podniesień, obniżeń (regulacji) poszczególnych elementów.
10. Niezbędne badania, ekspertyzy, inwentaryzacje itp. Przy sporządzaniu oferty cenowej
(w postępowaniu przetargowym lub przy tzw. zapytania ofertowego) projektant
zapoznawszy się z zakresem tematycznym zamawianego opracowania zobowiązany jest
uwzględnić w cenie ofertowej koszt wszelkich potrzebnych do prawidłowego i rzetelnego
wykonania projektu towarzyszących opracowań wstępnych takich jak: badania i opinie
geotechniczne, ekspertyzy techniczne, inwentaryzacje, opinie konserwatorskie itp.
Obowiązek przewidzenia i uwzględnienia dodatkowych opracowań ciąży na jednostce
projektowej niezależnie od tego czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia
sprecyzował konieczność ich wykonania. Przed złożeniem oferty cenowej projektant winien
zapoznać się ze stanem obiektu lub terenu objętego projektowaniem i zgodnie ze swoją
fachową
wiedzą
określić
zakres
niezbędnych
opracowań
towarzyszących
(przygotowawczych). Projektant zobowiązany jest wykazać w ofercie konieczność
wykonania opracowań towarzyszących. Projektantowi przysługuje prawo powiadomienia
Zamawiającego o konieczności wykonania takich opracowań lub zapytanie czy
Zamawiający takimi materiałami dysponuje. Niedopuszczalne jest projektowanie
poszczególnych rozwiązań w oparciu o niedoprecyzowane (niezweryfikowane choćby
częściowo) założenia wyjściowe.
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IV. Dobór i opis materiałów i urządzeń
1.

2.

3.
4.

Projektowane materiały i urządzenia powinny być ściśle sprecyzowane pod względem
wymaganych parametrów jakościowo technicznych oraz wymogów funkcjonalnych
i użytkowych w takim stopniu, aby uniknąć na etapie wykonywania robót wątpliwości, co do
wymaganego standardu materiału lub urządzenia. Przykładowo należy unikać określeń
„bateria umywalkowa”, „płytka okładzinowa” bez rozszerzającego podania informacji
o wymaganym standardzie – dopuszcza się sformułowania „bateria, co najmniej klasy
(typu) …… - tu można podać przykładowo konkretny typ wyznaczający i wskazujący
pożądaną „półkę jakościową” (standard). W przypadku posługiwania się nazwami firm
(systemów) lub konkretnymi nazwami katalogowymi należy w opisach zamieścić klauzulę
„lub równoważne” – w takim przypadku Wykonawca opracuje odrębny załącznik, w którym
dla każdego materiału podane zostaną warunki równoważności, opisane jednoznacznymi
parametrami techniczno – użytkowymi, funkcjonalnymi lub jakościowymi – z podaniem
parametrów minimalnych. Należy ze szczególną precyzją wskazywać standard jakościowy
materiałów wykończeniowych oraz innych materiałów mających wpływ na wygląd obiektu
– np. płytki okładzinowe basenowe, armatura w natryskach i sanitariatach, oprawy
oświetleniowe, przeszklenia, stolarka, materiały elewacyjne itp.
Dobierając materiały projektant kieruje się również uwarunkowaniami użytkowymi
i miejscem ich wbudowania (łatwość w dostępie do części zamiennych, łatwość
konserwacji, stopień narażenia na zniszczenie i kradzieże itp.)
Projektant potwierdza, że rodzaje proponowanych materiałów i urządzeń są nadal
produkowane i są dostępne na rynku.
W przypadku projektowania złożonych systemów instalacyjnych gdzie dobór urządzeń
wynika z przeprowadzenia szczegółowych obliczeń lub konieczności kompatybilności
całego układu i dla spełnienia tych warunków niezbędne jest posługiwanie się konkretnymi
własnymi nazwami (typami katalogowymi) producenta - każdorazowo należy w części
opisowej wskazać procedurę umożliwiającą zastosowanie innych urządzeń (innego
rozwiązania) – np. „wykonawca na własny koszt dokona niezbędnych obliczeń lub
przeprojektowań
przez
uprawnionego
projektanta
oraz
uzyska
akceptację
Projektanta/Zamawiającego rozwiązań zawartych w podstawowym projekcie budowlanym”.

V. Wersja elektroniczna opracowania na płycie CD – wymagania:
1)
2)
3)
4)

5)

6)

wersja elektroniczna będzie zawierać pełną zawartość opracowania wersji papierowej,
części opisowe w formie plików tekstowych (.doc),
pisma, uzgodnienia, decyzje – zeskanowane w .pdf,
części rysunkowe w formacie .pdf umożliwiających technicznie bezproblemowe otwieranie
plików, w skalach pozwalających na jednoznaczne i wyraźne odczytanie zawartych na
rysunkach informacji,
część kosztorysowa (kosztorysy inwestorskie i kosztorysy ślepe) w zależności od
używanego programu (w plikach .ath) oraz dodatkowo w formacie pdf, dopuszcza się dla
robót drogowych pliki w postaci arkusza kalkulacyjnego .xls,
nazwy poszczególnych plików należy konkretyzować i nadawać im nazwy takie jak
w oryginalnej wersji papierowej – przy rysunkach należy stosować nazwę „rzut parteru .pdf”,
„przekrój pionowy .pdf” (a nie rys. 1 .pdf, rys. 2, rys. 3 itd.); podobnie przy plikach opisowych
lub skanach.
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VI. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - wymagania
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będą sporządzone zgodnie z wymogami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z uwzględnieniem poniższych
uwag.
Zamawiający wymaga, aby specyfikacje techniczne odnosiły się do konkretnych,
poszczególnych robót i elementów związanych z wykonawczą realizacją zadania.
Specyfikacje muszą precyzyjnie opisywać wymagania i parametry jakościowo-techniczne
projektowanych materiałów i urządzeń – z zachowaniem zasad, o których mowa w p. IV.
Specyfikacje muszą dokładnie opisywać zakres koniecznych prac i czynności związanych
z wykonywaniem poszczególnych robót (niezależnie od opisów technicznych będących
elementem projektu). ST w mniejszym stopniu powinna odnosić się do typowych,
powszechnych robót opisywanych w Warunkach Technicznych (roboty betonowe,
tynkarskie, malarskie itp) – szczególną uwagę należy poświęcić robotom i instalacjom
nieszablonowych i specjalistycznym.
Przedmiar robót (kosztorys ślepy) powinien odwoływać się do specyfikacji technicznej
w przypadkach konieczności precyzyjnego opisania wymogów, jakie muszą spełniać
projektowane materiały i urządzenia
Głównym przeznaczeniem specyfikacji technicznych jest dokładne opisanie zakresu
poszczególnych, konkretnych robot objętych projektowaniem, opisanie wymagań
materiałowych i jakościowych – dla umożliwienia wykonawcom ubiegającym się
o zamówienie na wykonanie robót w sposób jednoznaczny sformułować ofertę cenową.
Należy unikać zamieszczania treści oczywistych, powszechnie znanych uczestnikom
procesu budowlanego, ujętych np. w warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót
budowlanych.
Zamawiający wymaga, aby specyfikacje techniczne nie opisywały treści zastrzeżonych dla
umowy o wykonanie robót tj.: warunków płatności i rozliczeń, sposobu ustalenia
wynagrodzenia, kar umownych, procedur realizacji inwestycji, zakresu obowiązków stron
itp. - specyfikacja techniczna powinna zawierać jedynie treści odnoszące się do
technicznych aspektów wykonywanych robót,

VII. Kosztorysy ślepe/ przedmiary robót
1)
2)

3)
4)

5)
6)

przedmiar zawierać będzie wszystkie niezbędne do realizacji zadania robot,
przedmiaru robót (tzw. „kosztorys ślepy”) sporządzony zostanie za pomocą programu
kosztorysowego w rozszerzeniu .ath lub (dla robót drogowych) przy wykorzystaniu arkusza
kalkulacyjnego w formacie .xls,
część opisowa każdej pozycji przedmiaru winna w sposób jednoznaczny i wyczerpujący
odzwierciedlać zakres i technologię poszczególnych robót przewidzianych projektem,
nie jest wymagane przywoływanie każdorazowo podstaw katalogowych w poszczególnych
pozycjach przedmiaru; można stosować klauzulę „wycena własna”, „kalkulacja
indywidualna” - w takim jednak przypadku opis pozycji winien wyczerpująco określać zakres
i technologię danej roboty,
dla przedmiaru należy odrębnie sporządzić przedmiarowanie z cząstkowym wyliczeniem
wynikowej ilości robót,
przedmiary powinny zawierać, w poszczególnych pozycjach, szczegółowy opis
projektowanych materiałów (typ, klasa, parametry), sporządzony w taki sposób, aby przy
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wycenianiu robót przez oferentów jednoznacznie określona była jakość materiałów
i urządzeń (dopuszcza się każdorazowe odesłanie do specyfikacji technicznych jeżeli tam
zawarte są wymagane informacje),
7) dla sprecyzowania wymagań materiałowych poszczególne pozycje przedmiaru winne
odwoływać się, w przypadkach tego wymagających, do odpowiedniego działu specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót lub do wskazanych części projektu budowlanego,
8) przedmiary będą zawierać odrębnie zestawienia podstawowych materiałów, sprzętu oraz
ewentualnych urządzeń,
9) przedmiary sporządzone zostaną w rozbiciu na poszczególne branże,
10) przedmiary, oprócz podstawowych robót budowlanych, uwzględniać będą także wszelkie
inne roboty, prace i czynności towarzyszące (w tym m.in. pomiary, odtworzenia, urządzenia,
wywóz nadmiaru ziemi, wywóz materiałów rozbieranych i ich utylizacje, wycinki itp),
11) wynikowe ilości przedmiaru winne być podane w rozsądnym, praktycznym zaokrągleniu;
(należy unikać podawania ilości w kształcie np. 12 358,635 – należy podać 12 360,0;
0,73878 – należy podać 0,74 itp.).
VIII. Kosztorys inwestorskie
1)

2)

kosztorys inwestorski sporządzony będzie zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego) – stosując odpowiednio wymagania dotyczące przedmiaru robót,
jeżeli kosztorys inwestorski sporządzono metoda uproszczoną, należy dodatkowo
sporządzić kosztorys metodą szczegółową - wypełnieniu cenami inwestorskimi
przedmiaru robót z uwzględnieniem dodatkowo wszelkich kosztów inwestora związanych z
realizacją robót (w tym m.in. szacunkowe koszty i opłaty zajęć, przyłączeń, wyłączeń,
wycinek zieleni itp.).

IX. Kosztorys – wymagania dodatkowe
1)
2)

3)

4)

5)

w opracowaniu kosztorysowym powinny być przesądzone i uwzględnione wszystkie roboty
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
jeżeli na etapie sporządzania dokumentacji występują trudności z właściwym
oszacowaniem ilości poszczególnych robót (zwłaszcza w miejscach zakrytych –
trudnodostępnych albo w sytuacji, gdy projektant pozostawia rozwiązanie jakiejś kwestii
technicznej do fazy wykonawczej), na potrzeby kosztorysu należy przyjąć warunki
uśrednione wykonania danej roboty i przyjąć do kosztorysów zakładane ilości robót - nie
dopuszcza się pominięcie w kosztorysach takich robót,
zaleca się, aby w przypadku stolarki drzwiowej, okiennej, przeszkleń za jednostkę
obmiarową przyjmować [kpl.] (nie w m2) odrębnie dla każdego typu (rodzaju) stolarki lub
elementu - łącznie z elementami i robotami towarzyszącymi (parapety, obróbki itp) –
w układzie jak w zestawieniu stolarki będącego elementem projektu budowlanego,
zaleca się modyfikowanie opisów nazw pozycji normatywnej bazy kosztorysowej (np. KNR)
– np. w miejsce „ogólnych” robót żelbetowych stosować nazewnictwo konkretnych
elementów, do których pozycja się odnosi – np. „podciąg I piętra” itd.,
w przypadku rusztowań zaleca się w kosztorysach nakładczych pozostawiać do kalkulacji
własnej oferenta sposób wyceny rusztowań poprzez przyjęcie jednostki obmiarowej – 1 kpl.
oraz zastosowanie opisu: „należy wycenić koszt wszystkich rusztowań niezbędnych do
wykonania wszystkich poszczególnych robót wszystkich branż - ich montażu, demontażu
wraz z uwzględnieniem czasu pracy rusztowań”. Wynagrodzenie za rusztowanie będzie
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6)

7)

miało więc charakter ryczałtowy, niezależny od rzeczywistych potrzebnych ich ilości. Przy
elewacjach pomocniczo można podać powierzchnię do obrusztowania,
w przypadku iniekcji, w sytuacji, gdy trudno jest przewidzieć rzeczywiste zużycie iniektu na
jednostką obmiarową (1 mb lub 1 m3 muru), a dostępne w KNR pozycje nie w pełni
odpowiadają rzeczywistym warunkom wykonywania robót - zaleca się aby kosztorysant
zaproponował indywidualną pozycję kosztorysową gdzie jednostką miary będzie 1 litr
zużytego iniektu przewidując odpowiednie nakłady na robociznę i sprzet,
w przypadku przyborów sanitarnych, armatury – wyznaczenie standardu jakościowego
( z zachowaniem rygorów związanych z „równoważnością” materiałów). Należy unikać
zagrożenia wbudowania przez wykonawcę np. tandetnych, niskiej jakości wyrobów
wschodnioazjatyckich.

X. Prawa autorskie – zalecane zapisy do projektu umowy
Prawa autorskie do wykonanej dokumentacji przechodzą na Zamawiającego na następujących
polach eksploatacji:
1)
2)
3)

4)

wykorzystanie dokumentacji na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na realizację robót objętych projektowaniem,
wykorzystanie dokumentacji przez Zamawiającego dla potrzeb inwestycji realizowanej na
podstawie tej dokumentacji projektowej,
wykorzystanie projektu na potrzeby ewentualnych kolejnych opracowań projektowych
związanych z dalszymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi jakie Zamawiający może
planować w miejscach objętych projektowaniem,
d) nie będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Projektanta wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy w następujący sposób:
powielanie, digitalizacja, cele marketingowe Zamawiającego lub Inwestora.

XI. Wtórnik do celów projektowych
Jeżeli Zamawiający finansuje koszt wtórnika do celów projektowych – wtórnik po wykonaniu
dokumentacji projektowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu.
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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA – cz. II
Zamawiający wymaga, aby równoważność materiałów opisywana była w stopniu uszczegółowienia
poniższych przykładów
MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE
(przykładowe zagadnienia i przykładowe sposoby opisywania materiałów i urządzeń
równoważnych – do ewentualnego wykorzystania)
I.

ZAKRES
„Zakres obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości X wzdłuż drogi gminnej
wewnętrznej Budowa odcinka oświetlenia będzie stanowić kontynuację istniejącego obwodu
oświetlenia Wzdłuż drogi gminnej w miejscowości X projektuje się wykonanie oświetlenia
ulicznego linią napowietrzną na żerdziach strunobetonowych, wirowanych, zgodnie z planem
sytuacyjnym. Projektowany obwód zasilić z istniejącego stanowiska Kr-10 nr 1 5 2. Stanowisko
to pozostawia się bez zmian. Oświetlenie drogi zaprojektowano oprawami sodowymi o mocy
70W, klasa ochronności II, stopień ochrony IP 66, odbłyśnik jednoczęściowy, tłoczony. Oprawy
do żerdzi mocować przy użyciu wysięgników Wo-4 dla stanowisk o sile wierzchołkowej 4,3kN
oraz Wo-5 dla stanowisk o sile wierzchołkowej 6kN.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w załącznikach nr 1 (dokumentacja
projektowa) i nr 2 (specyfikacja techniczna) do SIWZ. Wynagrodzenie za powyższe zadanie ma
charakter kosztorysowy. Przed złożeniem ofert Zamawiający zaleca wizję lokalną terenu
budowy. Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów,
urządzeń i wyposażenia zawarte w SIWZ, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań
jakościowych i technologicznych zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań
równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem standardów technicznych
i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Poprzez pojęcie materiałów
i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót oraz
zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysach
nakładczych Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i
stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz
urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych orzeczeń, będzie musiał w ramach
wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane orzeczenia własnym
staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym
z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego (art. 30 ust 5). Obowiązek
wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który
może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie
stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co
winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne
Zamawiający nie wyrażą zgody, by proponowane w ofercie rozwiązania (urządzenia)
równoważne były prototypami.

II.

PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE
1.

Parametry techniczno - użytkowe, jakimi powinny się charakteryzować oprawy
oświetleniowe:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)

dla opraw jednokomorowych stopień ochrony oprawy nie niższy niż IP-65 dla komory
lampy i osprzętu elektrycznego,
dla opraw dwukomorowych stopień ochrony oprawy nie niższy niż IP-65 dla komory
lampy i IP-44 dla komory osprzętu elektrycznego,
odbłyśnik oprawy jednoczęściowy pełny, odporny na korozję, chroniony od góry
pokrywą przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych,
klosz i korpus oprawy odporne całkowicie ( niedopuszczalne jakiekolwiek żółknięcie)
na działanie promieniowania UV i o wytrzymałości mechanicznej IK >04,
wymiana źródła światła od dołu bez użycia narzędzi, klosz podczas wymiany powinien
być podwieszony do korpusu,
oprawy wykonane w II klasie ochronności przeciwporażeniowej,
źródła światła sodowe wysokoprężne tubularne o podwyższonym strumieniu świetlnym
o trwałości użytkowej min. 16 tysięcy godzin świecenia,
oprawy i źródła światła muszą posiadać atesty BBJ (znak B) lub deklaracje zgodności,
napięcie znamionowe oprawy 230 V,
oprawy zgodnie z PN bazującej na EN 60598 muszą być wyposażone w stateczniki
z termo wyłącznikiem oraz przystosowane do redukcji mocy 150 W na 100 W oraz 70
W na 50 W z kompensacją mocy biernej,
oprawa musi posiadać układ oddychania zapewniający wyrównanie ciśnień pomiędzy
komorą optyczną, a otoczeniem,
dane fotometryczne oprawy muszą znajdować się w komputerowym programie
fotometrycznym (oprawa musi być „policzalna”),
oprawy uliczne muszą być produkowane przez jednego producenta.
Zgodnie z Pzp zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

2.

Oferty równoważne.
Modernizacja systemu oświetlenia powinna być wykonana zgodnie z posiadaną przez
Urząd Gminy dokumentacją programową wskazującą konkretne typy i producentów
sprzętu. W związku z tym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Postępowanie takie jest zgodne z art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych i nie stanowi
naruszenia uczciwej konkurencji. Warunkiem jest, aby materiały i urządzenia równoważne
posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczno - użytkowe, jakich użyto
w dokumentacji projektowej wykonania modernizacji, z uwzględnieniem tolerancji podanej
selektywnie dla wybranych przez Zamawiającego parametrów.

3.

Wymagania w stosunku do ofert równoważnych.
Wykonawcy składający ofertę równoważną muszą spełnić następujące wymagania:
1) w przypadku zastosowania innych opraw oświetleniowych niż przyjęte w dokumentacji
projektowej należy wykazać, że oprawy oświetleniowe przyjęte w projekcie
równoważnym gwarantują wartości parametrów oświetleniowych na poziomie nie
mniejszym niż wyliczone w projekcie posiadanym przez Zamawiającego. Dla wyliczeń
należy przyjmować:
a. strumień świetlny w wielkości identycznej jak w projekcie Zamawiającego,
b. pozostałe warunki podane w dokumentacji programowej, tj.:
 parametry drogi, stanowiska,
 luminancję [L1 i L2] lub natężenie w odniesieniu do obserwatora 1 i 2,
 (tabele rozkładu luminancji i natężenia w formie liczbowej),
 podsumowanie rezultatów obliczeń luminancji i natężenia,
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2)
3)
4)
5)

6)

4.

 olśnienie [TI],
 równomierność oświetlenia [Uo i Ul],
 współczynnik oświetlenia otoczenia [SR].
c. celem przedstawienia obliczeń jest udokumentowanie zamienności opraw
w stosunku do projektu Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek
udokumentowania spełnienia wymagań poprzez wykonanie i załączenie do oferty
projektu oświetleniowego zawierającego wszystkie elementy zawarte w projekcie
Zamawiającego. Obliczenia oraz prezentacja wyników obliczeń musi być w pełni
zgodna z przyjętymi w projekcie Zamawiającego parametrami projektu,
tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom
współczynnika zapasu ( ew. odwrotności - wskaźnika utrzymania), parametrów
rodzaju nawierzchni, parametrów – położenia obserwatorów, oraz wydruki muszą
zawierać wszystkie wyliczone parametry dla punktów zgodnie z siatką
obliczeniową projektu Zamawiającego.
Porównywane będą parametry średnie jak w punkcie b), spełnienie powyższych
warunków gwarantuje możliwość porównania zastosowanych opraw i uznania ich
równoważności na podstawie efektu oświetleniowego uzyskiwanego w tożsamych
warunkach.
d. ze względu na specyficzną dla opraw oświetleniowych drogowych
niepowtarzalność charakterystyk świetlnych Zamawiający dopuszcza nieznaczne
odstępstwa od uzyskanych parametrów oświetleniowych dróg. Tolerancję dla
efektu oświetleniowego uzyskanego za pomocą opraw uznawanych za
równoważne podane są poniżej:
 Luminacja L1 i L2- nie mniej niż 5% ,jak w projekcie Zamawiającego,
 równomierność Uo1 i Uo2 nie mniej niż 10% jak w projekcie, ale nie mniej niż
wartość min. Normy.
Równomierność Ul1 i Ul2 nie mniej niż 5% jak w projekcie, ale nie mniej niż wartość
Minimalna normy.
TI nie więcej niż wartość maksymalna wg. Normy.
SR nie mniej niż wartość minimalna Normy.
Kąt zamontowania opraw, jeśli będzie wymagany inny niż w projekcie to oprawa musi
posiadać możliwości ustawienia go bez konieczności zmiany wysięgnika w przedziale
0-15° w stosunku do projektu.
Wykonawca składający ofertę równoważną, w przypadku wygrania przetargu
i realizacji zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie efektu modernizacji.
Dokumentacja powinna być wykonana przez osobę posiadającą wymagane
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie
wykonywania projektów sieci i instalacji elektrycznych, urządzeń energetycznych.

Dokumenty potwierdzające równoważność opraw.
1)

2)
3)

Dokument wydany przez producenta (w języku polskim) potwierdzający spełnianie
parametrów techniczno – użytkowych zaproponowanych urządzeń równoważnych
w stosunku do opraw w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji (karty
katalogowe opraw).
Deklaracja zgodności wyrobu z obowiązującymi normami.
Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty równoważne złożenia wraz
z ofertą próbek opraw i źródeł światła po 1 szt. dla każdego typu – mocy oprawy i źródła
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4)

5.

światła przewidzianych do zastosowania, wraz z ich kartami katalogowymi
potwierdzającymi dane techniczne.
Zamawiający żąda udostępnienia danych technicznych właściwości opraw - rozsyłu
światła opraw oświetleniowych – całej bryły światłości w formie wydruku lub w formie
bazy danych umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów
oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do
wspomagania obliczeń. Udostępnienie winno mieć miejsce równocześnie z chwilą
składania ofert lub jeżeli wskazują na to techniczne względy przed złożeniem ofert.
Próbki podlegają zwrotowi po upływie terminu związania z ofertą.

Inne równoważne materiały.
W przypadku zastosowania materiałów ( za wyjątkiem opraw) innych niż przewidziane
w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien:
1) przedstawić parametry techniczno - użytkowe zastosowanych materiałów
w odniesieniu do użytych w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji,
2) przedstawić dokument potwierdzający posiadanie przez materiały deklaracji zgodności
producenta z normami oraz obowiązującymi w UE dyrektywami.”

III. W wyroku KIO 1615/12 Krajowa Izba Odwoławcza podkreśliła natomiast, że przepis art. 29 ust.
3 „wskazuje, że przy używaniu przez zamawiającego przy opisie przedmiotu zamówienia, ze
względu na jego specyfikę, określonych znaków towarowych, patentów, pochodzenia, kiedy
przedmiotu nie można opisać przy użyciu dostatecznie dokładnych określeń, zamawiający
powinien wprowadzić w SIWZ sformułowanie (wyraz): „lub równoważny”. Literalnie, przy
formalnym i legalnym badaniu postanowień SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla
wypełnienie wymogów wskazanej normy prawnej wystarczające jest użycie przy opisie
przedmiotu zamówienia przywołanego w tym przepisie sformułowania „lub równoważny”.
W stanowisku doktryny i orzecznictwie przyjęło się wskazywać, że w tym zakresie Zamawiający
powinien wskazać pewne wyznaczniki dopuszczonej równoważności oferowanych w
postępowaniu rozwiązań. Izba również podziela ten pogląd, wskazując jednocześnie, że z
punktu widzenia późniejszego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego etapu badania i oceny ofert - taki uszczegółowiony w stosunku do literalnego brzmienia
wytycznej zawartej w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, opis równoważności jest wskazany w celu
uniknięcia ewentualnych wątpliwości co do oceny równoważności oferowanego rozwiązania.
Wątpliwości te mogą się bowiem pojawiać w tym zakresie w trakcie badania i oceny ofert co do
tego, jakich elementów w opisie przedmiotu zamówienia dotyczyła równoważność i w jakim
zakresie powinna ona być weryfikowana (co do wszystkich elementów opisu przedmiotu
zamówienia, czy też w stosunku do niektórych, czy tez weryfikacja ta powinna dotyczyć
zgodności z konkretnym minimalnym, czy maksymalnym parametrem, czy też w określonych
zakresach).
Również w wyroku KIO/UZP 254/08 Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do wykładni
pojęcia „równoważności” zwróciła uwagę, że „Dla oceny w postępowaniach, w których
przewidziano składanie ofert równoważnych nie wystarczy językowa wykładnia pojęcia
„równoważność”, ale zawarte w SIWZ określenia uściślające wymogi Zamawiającego,
odnoszące się do dopuszczalnego przez niego zakresu równoważności ofert (…). Zamawiający
w SIWZ powinien doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności ofert. W przeciwnym
razie nie będzie w stanie ocenić ofert pod kątem własnych potrzeb oraz porównać złożonych
ofert. Określenie chociażby minimalnych wymagań w zakresie parametrów oferowanych
wyrobów pozwala uznać ów wybór za równoważny bądź nie, a w konsekwencji dopuścić ofertę
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do oceny, bądź ją odrzuci jako niezgodną z treścią SIWZ”.
W wyroku KIO 2734/11 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła natomiast, że „(…) pomimo, że
w ustawie nie wyartykułowano wprost przepisu nakazującego zmawiającemu opisanie sposobu
potwierdzania równoważności oferowanych rozwiązań, to jednak wobec obowiązku
jednoznacznego i wyczerpującego opisania przedmiotu zamówienia oraz dopuszczenia
rozwiązań równoważnych (art. 29 ust. 1 i 3, art. 30 ust. 4 ustawy), opisania sposobu
przygotowania ofert, a także sposobu ich oceny (art. 36 ust. 1 pkt 10 i 13 ustawy), należy przyjąć
na podstawie zarówno doktryny, jak i ugruntowanego orzecznictwa w tej materii, że
zamawiający by mógł ocenić, czy oferowane rozwiązania równoważne, spełniają wymóg
równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, musi je odnieść do co najmniej minimalnych
wymagań opisanych w SIWZ”.
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