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zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.:
„Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock” 

współfinansowanym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Poddziałanie 6.2.2:Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania 
terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych 

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

OGŁASZA KONKURS

na opracowanie

„Koncepcji zagospodarowania przestrzennego Jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku”

Regulamin Konkursu
Część I.

Postanowienia ogólne

Niniejszy konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy 
z  dnia  29  stycznia  2004 roku  Prawo zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2010 roku  Nr  113,  poz.  759  
z  późniejszymi  zmianami),  w  którym przez  publiczne  ogłoszenie  Zamawiający  przyrzeka  nagrodę  za 
wykonanie  i  przeniesienie  prawa  do  wybranej  przez  Sąd  konkursowy  pracy  konkursowej.  Nagrodą 
w konkursie  będą  nagrody  pieniężne  I,  II  i  III  lub  wyróżnienia,  przy  czym jedna  z  nagród  będzie  
współfinansowana ze środków EU.
Organizator konkursu jest Zamawiającym, w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest 
osoba prawna obowiązana do stosowania ustawy.
Uczestnik konkursu,  zwany też autorem, jest Wykonawcą, jako osoba fizyczna, osoba prawna albo 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
Zespoły  autorskie  są  Wykonawcami,  którzy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia, 
zobowiązani  do  upoważnienia  jednego  spośród  siebie,  jako  przedstawiciela  pozostałych,  zwanego 
Liderem,  który  może  zaciągać  zobowiązania  i  rozporządzać  prawem  w  sprawach  związanych 
z  przedmiotem  postępowania,  a  jego  upoważnienie  musi  być  udokumentowane  pełnomocnictwem 
podpisanym przez pozostałe osoby lub ich uprawnionych przedstawicieli.
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1. Informacja o organizatorze konkursu
Organizatorem konkursu i Zamawiającym jest:

Gmina Miasto Płock
plac Stary Rynek 1

09-400 Płock

REGON 611016086
NIP 774 31 35 712
tel/fax 24 367 15 98
e-mail:anna.koperska@plock.eu 
godziny  pracy  Urzędu:  poniedziałek,  wtorek,  środa  –  7.30-15.30,  czwartek  –  8.30-17.30, 
piątek – 8.30-15.30.

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

2. Sposób porozumiewania się Organizatora z uczestnikami.
Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym konkursem, należy 
kierować na adres:

Urząd Miasta Płocka
Biuro Obsługi Klienta – stanowisko nr 1.

plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock
z dopiskiem:

„Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Jaru rzeki Brzeźnicy
w Płocku”

Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez uczestnika 
powyższego wymogu. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje 
przekazywane  będą  w  formie  pisemnej.  Organizator  dopuszcza  przesyłanie 
oświadczeń,  zawiadomień,  wniosków,  uzupełnień,  zaświadczeń  oraz  informacji  za 
pomocą telefaksu i poczty elektronicznej ze wskazaniem co najmniej osoby, od której 
pochodzi, jej adresu i żądania. W przypadku żądania wniesionego elektronicznie winno 
być  opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą 
ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu,  w  przypadku  jego  braku  wymagane  jest 
potwierdzenie  w formie  pisemnej.  Treść  żądania  musi  dotrzeć  do  Organizatora  na 
adres wskazany w niniejszym Regulaminie przed upływem terminu.
Wnioski  zgodne  ze  wzorem wniosku  stanowiącym  załącznik  Nr  1 do  niniejszego 
Regulaminu o  dopuszczenie  do  udziału  w konkursie,  muszą  być złożone w formie 
pisemnej,  bezpośrednio  w  siedzibie  Organizatora,  nadane  w  urzędzie  pocztowym, 
dostarczone przez gońca lub pocztą kurierską, przy czym za datę złożenia wniosku 
liczy się data doręczenia go do Zamawiającego.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z uczestnikami konkursu są:
– Anna Koperska pracownik Wydziału Zamówień Publicznych, tel/fax. 24 367 15 

77,  adres  poczty  elektronicznej:  anna.koperska@plock.eu,  pełniąca  funkcję 
Sekretarza Sądu Konkursowego,

– Leszek  Narkowicz  Dyrektor  Wydziału  Strategii  Rozwoju  Miasta,  Urbanistyki  i 
Architektury (w zakresie przedmiotu konkursu), tel. 24 367 14 51,
w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.
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3. Zakres i forma konkursu
1) Niniejszy  Konkurs  jest  konkursem  otwartym,  przeprowadzanym  w  trybie 

jednoetapowym, w którym Zamawiający przewiduje nagrody pieniężne.
2) W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostaną przydzielone wskazanym pracom 

konkursowym I, II i III nagroda lub wyróżnienia.
3) Uczestnicy  konkursu  przedstawiają  w  tym  samym  terminie,  na  podstawie 

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

4.Planowane łączne koszty prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej.

Maksymalny  planowany  łączny  koszt  wykonania  prac  realizowanych  na  podstawie 
pracy konkursowej – 50 000 000,00 zł brutto.

Część II.
Cel i przedmiot Konkursu

1. Przedmiot konkursu
Jar  rzeki  Brzeźnicy  to  obszar  o  powierzchni  ~169  ha,  który  posiada  naturalne, 
niezurbanizowane  przyrodniczo  –  krajobrazowe  piękno.  Stanowi  on  naturalną 
przestrzeń graniczną, o którą opiera się dziś wyraźnie zdefiniowana funkcja szerokiego 
centrum miasta z jego mieszkalnym i usługowym charakterem. Jednocześnie jar jest 
„zielonym” buforem oddzielającym miasto od terenów charakteryzujących się ciągłym 
rozwojem funkcji produkcyjnych. Pragniemy aby pięciokilometrowy, zielony jar stał się 
ofertą  w zakresie  rekreacji,  sportu  i  turystyki  dla  miasta,  a  tym samym dla  obu 
obrzeżnych formacji funkcjonalnych.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej polegającej na opracowaniu 
„Koncepcji  zagospodarowania  przestrzennego  Jaru  rzeki  Brzeźnicy  w  Płocku”, 
obejmującej obszar wskazany na załączniku graficznym do niniejszego regulaminu.
Ponieważ  ideą  rozwiązań  projektowych  jest  uaktywnienie  i  udostępnienie 
przedmiotowego  terenu  z  zadaniem  integracji  z  terenami  przyległymi  z  ich 
zdefiniowanymi  funkcjami  rozwoju  dopuszcza  się  możliwość  rozszerzenia  granic 
opracowania  poza  wskazany  obszar,  szczególnie  w  przypadkach  gdy  ograniczenia 
inwestycyjne Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego jaki stanowi Jar rzeki Brzeźnicy 
uniemożliwiają  lokalizację  funkcji  niezbędnych  do  prawidłowego  działania 
projektowanego programu funkcjonalnego.

2. Cel konkursu
1) uzyskanie  najlepszego  rozwiązania  koncepcyjnego  zagospodarowania 

przestrzennego  terenu  Jaru  rzeki  Brzeźnicy pod  względem  funkcji  terenu, 
sposobu  zagospodarowania,  szczegółowych  warunków  zabudowy,  rozwiązań 
układu komunikacyjnego oraz zasad uzbrojenia w infrastrukturę techniczną,

2) kreacja  właściwego  ładu  przestrzennego  w  ścisłym  powiązaniu  z  walorami 
krajobrazowymi,  środowiskowymi  i  przyrodniczymi  umożliwiającego 
zrównoważony rozwój terenów wypoczynkowych, rekreacyjno - turystycznych 
i inwestycyjnych,
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3) stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej dla przedmiotowego terenu,
4) stworzenie  atrakcyjnego  miejsca  rekreacji  i  wypoczynku  dla  mieszkańców 

miasta i regionu.
Część III

Szczegółowy opis przedmiotu konkursu
1. Ustalenia ogólne

1) Przedmiotem  konkursu  jest  opracowanie  „Koncepcji  zagospodarowania 
przestrzennego terenów Jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku”,

2) opracowanie  winno uwzględniać  obowiązujące  normy,  przepisy  prawa i  inne 
dokumenty, a w szczególności wynikające z:
a) ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 

przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 z późniejszymi zmianami)
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku, 

nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
c) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 

roku, nr 151 poz. 1220 z późniejszymi zmianami)
d) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. 

z 2002 roku nr 75 poz. 690) w sprawie warunków  technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

e) innych dokumentów, w tym między innymi:
− Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku przyjętej 

Uchwałą Nr 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 
roku,

− Uchwały Nr 557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 
roku w sprawie wytycznych do Polityki Parkingowej miasta Płocka, zasad 
i trybu działania organów samorządu miasta Płocka w zakresie ustalenia 
wymagań i obowiązków urządzania lub wydzielania miejsc postojowych 
dla pojazdów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym 
również  miejsc  postojowych dla  pojazdów,  z  których  korzystają  osoby 
niepełnosprawne oraz podstaw kształtowania w tym zakresie wskaźników 
ilościowych i jakościowych obowiązujących w granicach administracyjnych 
miasta  Płocka  oraz  zasad  przejęcia  przez  organy  samorządu  miasta 
Płocka obowiązku zapewnienia miejsc postojowych w zastępstwie innych 
podmiotów,

− Informacji  o  klimacie  inwestycyjnym dla  obszaru  Jaru  rzeki  Brzeźnicy 
w  granicach  administracyjnych  miasta  Płocka  celem  przygotowania 
terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock jako ogółu warunków 
sprzyjających inwestowaniu na przedmiotowym obszarze, obejmującym 
czynniki brane pod uwagę przez krajowych i zagranicznych inwestorów, 
zarówno  w  momencie  projektowania,  realizacji  inwestycji,  jak 
i prowadzenia działalności gospodarczej,

− Uchwały Nr 999/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002 roku 
w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowy Jaru Rzeki 
Brzeźnicy w Płocku,

− Analizy formalno – prawnej nieruchomości zlokalizowanych na obszarze 
jaru rzeki Brzeźnicy w granicach administracyjnych miasta Płocka,

− Rysu historyczny terenu Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku,
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2. Uwarunkowania

1) Lokalizacja
Obszar opracowania stanowi jar rzeki Brzeźnicy o powierzchni ok 169 ha, którego 
początek w granicach  administracyjnych  zaznacza  się  na osiedlu  Trzepowo.  Jar 
przecinając  obszar  miasta  z  kierunku  północno  wschodniego  łączy  się  z  Wisłą 
pomiędzy  osiedlami  Winiary  i  Skarpa.  Przedmiotowy  obszar  zaznaczono  na 
Załączniku Nr 6 do regulaminu.
2) Uwarunkowania środowiskowe
Obszar  opracowania  zlokalizowany  jest  w  wyraźnie  wykształconej  strukturze 
geomorfologicznej  jaką  jest  jar  rzeki.  W  celu  ochrony  cennego  krajobrazu 
naturalnego,  dla  zachowania  jego  wartości  estetycznych,  rekreacyjnych  oraz 
funkcji korytarza ekologicznego Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 999/XLIX/02 z dnia 
29 stycznia 2002 roku utworzyła Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Jaru Rzeki 
Brzeźnicy w Płocku. 

3) Uwarunkowania przestrzenne

Na  terenie  wyznaczonym  do  sporządzenia  koncepcji  obowiązuje  Studium 
Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  miasta  Płocka 
przyjęte Uchwałą nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 
roku.  W  części  wskazanego  do  sporządzenia  koncepcji  obszaru  obowiązują 
ustalenia pięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  zawartych 
pomiędzy  ul.  Dobrzyńską,  ul.  Polną  i  jej  projektowanym  przedłużeniem 
w  kierunku  zachodnim  oraz  ul.  Parową  w  Płocku,  przyjęty  Uchwałą 
Nr  798/XLV/05  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27  września  2005  roku,  która 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
z dnia 6 października 2005 roku Nr 225, poz. 7363,

b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy 
ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, przyjęty Uchwałą Nr 530/XXVII/04 
Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28  czerwca  2004  roku,  która  została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 
4 sierpnia 2004 roku Nr 194, poz. 5167,

c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części  terenów Zakładu 
Produkcyjnego  Polskiego  Koncernu  Naftowego  ORLEN  Spółka  Akcyjna 
w  Płocku  wraz  z  terenami  przyległymi,  położonych  w  granicach 
administracyjnych  miasta  Płocka,  przyjęty  Uchwałą  Nr  299/XVI/03  Rady 
Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku, która została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 
2003 roku Nr 298, poz. 7871,

d) Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  położonego 
pomiędzy ulicami Gwardii  Ludowej,  Wiejską, rzeką Brzeźnicą i  stadionem 
Petrochemii w Płocku, przyjęty Uchwałą Nr 257/XIII/99 Rady Miasta Płocka 
z  dnia  18  maja  1999  roku,  która  została  opublikowana  w  Dzienniku 
Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego  z  dnia  10  sierpnia  1999  roku 
Nr 71, poz. 2250,

e) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w  dzielnicy  Trzepowo  w  Płocku,  przyjęty  Uchwałą  Nr  348/XIX/03  Rady 
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Miasta  Płocka z  dnia  30 grudnia  2003 roku,  która  została  opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2004 
roku Nr 22, poz. 726. 
Dla terenu objętego ustaleniami ww planu Rada Miasta Płocka w dniu 26 
czerwca 2012 roku podjęła Uchwałę Nr 412/XXV/2012 o przystąpieniu do 
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
„Trzepowo” w Płocku.

3. Wytyczne
1) Koncepcja winna uwzględnić powiązania z sąsiednimi terenami w szczególności 

w zakresie:
a) przeznaczenia terenów
b) obsługi komunikacyjnej
c) infrastruktury technicznej

2) Koncepcja winna wskazać tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania przeznaczonych pod rozwój zabudowy:
a) użyteczności publicznej, w tym:

− obiekty sportowe, ze szczególnym uwzględnieniem sportów terenowych, 
niewymagających znacznej ilości obiektów kubaturowych,

− obiekty realizowane na potrzeby turystyki, wypoczynku, kultury, handlu, 
gastronomi,  usług  i  inne,  a  także  obiekty  tymczasowe  wznoszone  na 
okres letni,

− obiekty związane z organizacją imprez masowych,
b) usługowej, w tym:

− hoteli, moteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych i wycieczkowych,
− pozostałych budynków zakwaterowania turystycznego,

c) na potrzeby prowadzenia, zabezpieczenia i obsługi ruchu drogowego,
d) uzupełniającej sieć ścieżek rowerowych.

3) Koncepcja  w  odniesieniu  do  przeznaczenia  terenów  winna  uwzględniać 
problematykę:
a) ochrony  zasobów  przyrodniczych  i  środowiskowych,  a  także  unikalnych 

walorów krajobrazowych,
b) warunków geologicznych posadowienia obiektów budowlanych,
c) gabarytów nowo projektowanych budynków,
d) możliwości przeznaczenia terenów pod budowę dróg publicznych,
e) minimalnych i maksymalnych wskaźników miejsc postojowych dla pojazdów 

użytkowników stałych i  przebywających okresowo, w tym również miejsc 
postojowych  dla  pojazdów,  z  których  korzystają  osoby  niepełnosprawne, 
zgodnie z Uchwałą Nr 557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 
2009 roku.

4) Koncepcja  w  ramach  kształtowania  funkcji  terenów  winna  wskazywać 
w szczególności: wydzielone liniami rozgraniczającymi tereny funkcjonalne.

5) Koncepcja  w  zakresie  oddziaływania  na  środowisko  winna  zostać  poddana 
analizie i ocenie, a także przedstawiać:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w wyniku 

realizacji koncepcji,
b) propozycje dotyczące minimalizacji negatywnych skutków realizacji założeń 

koncepcji na środowisko,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 
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koncepcji, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na 
podstawie ustawy o ochronie przyrody.

4. Materiały udostępnione do opracowania pracy konkursowej
1) Strategia  Zrównoważonego  Rozwoju  Miasta  Płocka  do  2022  roku  przyjęta 

Uchwałą Nr 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2009 roku,
2) Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby sporządzania zmiany studium,
3) Uchwała Nr 557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku 

w sprawie wytycznych do Polityki  Parkingowej  miasta  Płocka,  zasad i  trybu 
działania  organów samorządu miasta  Płocka  w zakresie  ustalenia  wymagań 
i  obowiązków urządzania  lub  wydzielania  miejsc  postojowych  dla  pojazdów 
użytkowników  stałych  i  przebywających  okresowo,  w  tym  również  miejsc 
postojowych dla pojazdów, z których korzystają osoby niepełnosprawne oraz 
podstaw kształtowania w tym zakresie wskaźników ilościowych i jakościowych 
obowiązujących  w  granicach  administracyjnych  miasta  Płocka  oraz  zasad 
przejęcia  przez  organy  samorządu  miasta  Płocka  obowiązku  zapewnienia 
miejsc postojowych w zastępstwie innych podmiotów,

4) Uchwała Nr 999/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z  dnia 29 stycznia 2002 roku 
w  sprawie  utworzenia  Zespołu  Przyrodniczo  –  Krajobrazowy  Jaru  Rzeki 
Brzeźnicy w Płocku,

5) Program  zrównoważonego  rozwoju  systemu  dróg  rowerowych  na  terenie 
miasta  Płocka  do  2033  roku  w  ujęciu  krajowym,  regionalnym  i  lokalnym, 
przyjęty  Zarządzeniem  Nr  1393/2012  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  09 
lutego 2012 roku,

6) Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej,
7) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Płocka (dostępne pod adresem www.plany.plock.eu),
8) mapa zasadnicza obszaru objętego koncepcją,
9) ortofotomapa miasta Płocka,
10)poglądowa mapa własności z uwzględnieniem własności Gminy Płock, Skarbu 

Państwa  oraz  własności  osób  fizycznych  i  prawnych  wraz  z  numerami 
ewidencyjnymi nieruchomości,

11)wytyczne i opinie oraz dokumentacja techniczna inwestycji prowadzonych na 
przedmiotowym terenie,

12)Uchwała Nr 467/XXVIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2012 
roku w sprawie przyjęcia Polityki Rozwoju Gospodarczego Miasta Płocka na lata 
2012 – 2022,

13)miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego  (dostępne  pod  adresem 
www.plany.plock.eu),

14)numeryczny model terenu wraz z modelem zabudowy,
15)mapa poglądowa z ustaleniami mpzp na przedmiotowym terenie,
16)Analiza formalno – prawna nieruchomości  zlokalizowanych na obszarze jaru 

rzeki Brzeźnicy w granicach administracyjnych miasta Płocka,
17)Rys historyczny terenu Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku,

UWAGA!!!
Organizator konkursu przekaże powyższe materiały wszystkim Uczestnikom 
zakwalifikowanym do udziału w konkursie. Materiały zostaną przesłane wraz  
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z informacją o zakwalifikowaniu się do udziału w konkursie.

Część IV
Harmonogram realizacji konkursu

1) Ogłoszenie konkursu 25 lipca 2013 roku.
2) Regulamin konkursu dostępny jest:

a) w  Urzędzie  Miasta  Płocka,  Biuro  Obsługi  Klienta  –  stanowisko  nr  1,  na 
wniosek uczestnika konkursu,

b) w miejskim serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl w zakładce 
zamówienia publiczne.

3) Pytania  o  wyjaśnienie  treści  regulaminu  konkursu  składać  można  do 
Zamawiającego do dnia 2 sierpnia 2013 roku.

4) Odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu i zagadnień związanych 
z  koncepcją  zagospodarowania  terenu  zostaną  wszystkim  uczestnikom 
przekazane w terminie do dnia 9 sierpnia 2013 roku.

5) Organizator jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim uczestnikom, 
którym doręczono regulamin konkursu, bez ujawnienia źródła zapytania.

6) Udzielone  przez  Organizatora  wyjaśnienia  są  wiążące  dla  uczestników 
postępowania.

7) Wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w  konkursie  składać  należy  do  dnia 
16 sierpnia 2013 roku do godz. 15.30 na adres podany przez Zamawiającego 
w niniejszym regulaminie. Za datę złożenia wniosku liczy się data doręczenia 
go do Zamawiającego.

8) Zamawiający powiadomi uczestników konkursu o zakwalifikowaniu do dalszego 
udziału w konkursie w terminie do dnia 23 sierpnia 2013 roku.

9) Termin składania prac konkursowych Zamawiający określa do dnia 15 listopada 
2013 roku do godz. 15.30.

10)Termin rozstrzygnięcia konkursu Zamawiający określa na dzień 9 grudnia 2013 
roku.

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

12)W  dniu  15  stycznia  2014  r.  zostanie  otwarta  przez  Organizatora  wystawa 
wszystkich dopuszczonych do udziału oraz nagrodzonych prac konkursowych 
wraz  z  publikacją  protokołu  pokonkursowego  sporządzoną  przez  Sąd 
Konkursowy.

Część V
1. Warunki Uczestnictwa w konkursie 

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

2) Uczestnikiem konkursu może być:
a) osoba  fizyczna,  będąca  absolwentem  studiów  wyższych  na  kierunku 

architektura,  architektura  i  urbanistyka,  architektura  krajobrazu  lub 
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gospodarka przestrzenna,
b) zespół  autorski,  w  którym  co  najmniej  jedna  osoba  fizyczna  spełnia 

warunek, o którym mowa w lit. a,
c) podmiot posługujący się osobą fizyczną, o której mowa w lit. a. 

3) W  konkursie  nie  mogą  uczestniczyć  lub  współpracować  z  Uczestnikami 
konkursu osoby, które:
a) wchodzą w skład Sądu Konkursowego, 
b) biorą bezpośredni udział w organizowaniu konkursu, 
c) są  pracownikami  Zamawiającego  lub  działają  w  konkursie  jako  jego 

przedstawiciele, 
d) pozostają z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
4) Podmioty,  które  chcą  wspólnie  wziąć  udział  w  konkursie  ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 
w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego, 
a  oryginał  pełnomocnictwa  albo  kopię  poświadczoną  przez  notariusza  za 
zgodność  z  oryginałem  załączają  do  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału 
w konkursie.

5) Pełnomocnictwo winno zawierać co najmniej:
a) nazwę konkursu;
b) wskazanie Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie;
c) wskazanie  ustanowionego  Uczestnika  -  Pełnomocnika  oraz  zakres  jego 

umocowania. 
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Uczestników 
wspólnie  biorących  udział  w  konkursie  lub  przez  osoby  uprawnione  do 
składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji 
Uczestnika konkursu.

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

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

8) Uczestnicy  konkursu  niespełniający  wymagań  określonych  w  Regulaminie 
konkursu podlegają wykluczeniu.

2. Dokumenty  i  oświadczenia  wymagane  we  wniosku  o  dopuszczenie  do 
udziału w konkursie.

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

1) wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie o treści 
zgodnej  ze  wzorem  określonym  odpowiednio  w  załączniku  Nr  1  do 
regulaminu,

2) pełnomocnictwo, do reprezentowania Uczestnika konkursu, o którym mowa w 
ust.1 pkt 5,

Uwaga!!!  Dotyczy  Uczestników  konkursu  występujących  wspólnie  lub  
Uczestnika konkursu,który wyznaczył osobę do występowania w jego imieniu,
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3) oświadczenie Uczestnika konkursu o spełnieniu warunków określonych w art. 22 
ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznychzgodne w treści ze wzorem 
stanowiącym załącznik Nr 2 do regulaminu,

UWAGA !!!
W  przypadku  składania  wniosku  przez  Uczestników  wspólnie  biorących  udział  w  
konkursie,  w/w  oświadczenie  powinni  złożyć  wszyscy  uczestniczy  konkursu  (na  
jednym formularzu) lub pełnomocnik w imieniu wszystkich.

4)  oświadczenie Uczestnika konkursu  o braku podstaw do wykluczenia - w trybie 
art. 24 ust. 1 ustawy – Załącznik Nr 3 do regulaminu.

Uwaga!!! W przypadku składania wniosku przez Uczestników wspólnie biorących  
udział  w  konkursie,  w/w  oświadczenie  musi  złożyć  każdy  z  Uczestników 
konkursu osobno (na oddzielnym formularzu) lub pełnomocnik umocowany do  
składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego osobno.

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia uczelni 
wyższej na jednym z kierunków o których mowa w ust. 1, pkt 2, lit. a).

Uwaga!!!  W/w dokument składa osoba fizyczna samodzielnie występująca w 
postępowaniu, co najmniej jedna z osób występujących w Zespole autorskim  
lub osoba, którą posługuje się podmiot biorący udział w konkursie.

Złożenie przez  Uczestnika we wniosku o dopuszczenie do udziału  w 
konkursie dokumentów i  oświadczeń,  wymienionych w ust.  2 będzie 
stanowiło podstawę do oceny przez Organizatora konkursu spełnienia 
warunków udziału w konkursie.

3. Wymogi formalne dotyczące dokumentów i oświadczeń wymaganych we 
wnioskach o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Wniosek oraz wszelkie załączniki i dokumenty wymagane w niniejszym regulaminie 
muszą spełniać następujące wymogi:

1) wniosek oraz wszystkie załączniki muszą zostać sporządzone w języku polskim 
z zachowaniem formy pisemnej, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nie 
ulegającego usunięciu, bez pozostawienia śladu,

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

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

4) oświadczenie Uczestnika konkursu trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych jest składane w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,

5) pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,
6) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora), muszą być parafowane 

własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące wniosek,
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7) dokumenty składające się na wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie 
muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów niniejszego regulaminu,

8) niezbędne jest, aby wniosek złożyć w zamkniętym opakowaniu, np. kopercie, 
oznakowanym  jako  „Wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  Konkursie  na 
wykonanie  „Koncepcji  zagospodarowania  przestrzennego  Jaru  rzeki 
Brzeźnicy  w  Płocku”  i  dostarczenie  pod  wskazany  adres  w  niniejszym 
regulaminie.

Część VI.
Modyfikacje regulaminu.

1. Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania prac 
konkursowych,  zmodyfikować  treść  regulaminu.  Dokonaną  w  ten  sposób 
modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Uczestnikom konkursu, którym 
przekazano  regulamin  konkursu,  a  w  przypadku,  gdy  modyfikacja  zostanie 
dokonana  po  zakwalifikowaniu  Uczestników  do  udziału  konkursu,  wszystkim 
Uczestnikom, którzy zostali zakwalifikowani.

2. Wymagania wobec uczestników konkursu mogą być modyfikowane wyłącznie 
przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
konkursie.

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

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

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

Część VII.
Miejsce składania wniosków.

1. Wnioski  o dopuszczenie do udziału  w konkursie należy składać osobiście,  za 
pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub posłańca w Urzędzie Miasta Płocka, 
09-400 Płock, plac Stary Rynek 1,  Biuro Obsługi Klienta – stanowisko nr 1, w 
terminie wskazanym w części IV niniejszego regulaminu.

2. Dla wniosków przesyłanych pocztą bądź za pośrednictwem kuriera lub posłańca 
liczy  się  data  i  godzina  dostarczenia  do  siedziby  Urzędu  Miasta  Płocka 
i w miejsce wskazane odpowiednio w pkt 1.

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

Część VIII.
Zasady kwalifikacji i dopuszczenia do udziału w konkursie.

1. Kwalifikacja do udziału w konkursie będzie następowała na podstawie:
1. złożonego wniosku o dopuszczenie do udziału  w konkursie,  wypełnionego 

zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie;
2. dokumentów  dołączonych  do  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału 

w konkursie;
3. stwierdzenia  przez  Organizatora  konkursu  spełnienia  przez  Uczestników 

konkursu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
2. Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagane warunki, zostaną dopuszczeni 

do dalszego udziału w konkursie i zaproszeni do złożenia prac konkursowych.
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3. Uczestnicy  konkursu  nie  spełniający  wymagań  określonych  w  niniejszym 
regulaminie  lub,  którzy  złożą  wnioski  nie  odpowiadające  regulaminowi 
konkursu, nie zostaną zakwalifikowani do udziału w tym konkursie.

Część IX.
Poinformowanie o zakwalifikowaniu.

1. Powiadomienie uczestników o zakwalifikowaniu do udziału w konkursie nastąpi 
do dnia  23 sierpnia 2013 roku  poprzez przesłanie pisemnej informacji pocztą 
elektroniczną, telefaksem lub pocztą.

2. Uczestnikom konkursu,  którzy  nie  posiadają  telefaksu,  bądź  nie  podali  jego 
numeru we wniosku lub nie  posiadają konta poczty elektronicznej,  bądź nie 
wskazali  tego konta we wniosku, przesłane zostaną wyłącznie zawiadomienia 
pisemne.  Uczestnicy  mogą  osobiście  odebrać  informację  o  dopuszczeniu  do 
konkursu. Nie przewiduje się udzielania informacji telefonicznych.

Część X.
Miejsce składania prac konkursowych.

1. Prace konkursowe należy składać w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Strategii 
Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury, pok. 315 na III piętrze budynku C, 
wejście od ul. Zduńskiej.

2. Całą  pracę konkursową należy wykonać,  zabezpieczyć  i  opakować w sposób 
uniemożliwiający  uszkodzenie  w  czasie  transportu.  Za  dostarczenie 
i  przekazanie pracy odpowiada Uczestnik konkursu. Opakowanie musi zostać 
opisane  „Koncepcja  zagospodarowania  przestrzennego  Jaru  rzeki 
Brzeźnicy  w  Płocku”  i  oznaczone  hasłem.  Dopuszcza  się  ze  względu  na 
gabaryty pracy dostarczenie  kilku opakowań, przy czym każde z nich winno 
zostać opatrzone napisem i hasłem według zasad wskazanych powyżej.

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

Urząd Miasta Płocka
Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury

09-400 Płock, plac Stary Rynek 1, pok. 315
z dopiskiem:

„Przesyłka konkursowa, przed przekazaniem zespołowi pomocniczemu 
kierownika Zamawiającego zdjąć opakowanie zewnętrzne”,

którą to czynność kancelaryjną dokona pracownik Wydziału.
4. Dla prac konkursowych przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia 

do Urzędu Miasta Płocka.
5. Prace  konkursowe  złożone  po  terminie  nie  będą  rozpatrywane  i  zostaną 

zwrócone uczestnikom, którzy je złożyli.

Część XI.
Oznaczenie prac konkursowych.

1. Na  żadnej  z  plansz  opracowania  graficznego  czy  stronie  opisu  pracy 
konkursowej, jak i jej opakowaniu, nie można umieszczać opisów lub znaków 
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graficznych, umożliwiających identyfikację autora lub zespołu autorskiego pracy 
przed  rozstrzygnięciem  konkursu.  Praca  konkursowa,  w  której  Uczestnik 
umożliwi  zidentyfikowanie  autora  pracy  przed  rozstrzygnięciem  Sądu 
konkursowego,  zostanie  odrzucona  i  nie  będzie  brała  dalszego  udziału 
w postępowaniu.

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

3. Hasło  winno  zostać  przekazane  Organizatorowi  w  jednym  opakowaniu, 
zawierającym nieprzejrzystą, zaklejoną kopertę w sposób uniemożliwiający jej 
bez śladowe otwarcie, na której z zewnątrz jest umieszczone wyłącznie podane 
hasło, a wewnątrz - hasło oraz imiona, nazwiska, adresy, telefony autorów oraz 
własnoręcznie  podpisane  oświadczenia  o  autorstwie  projektu,  zgodnie 
z załącznikiem Nr 4.
Uwaga!  W  przypadku  Wykonawców  występujących  wspólnie,  oświadczenie 
o  autorstwie  musi  złożyć  pełnomocnik  reprezentujący  Uczestników konkursu 
występujących wspólnie,

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

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

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

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

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

Część XII.
Obowiązujący zakres opracowania.

1. Część  graficzna  koncepcji  w  zakresie  zagospodarowania  terenu  powinna 
obejmować:
1. przeznaczenie  poszczególnych  terenów  oraz  granice  obszarów  o  różnym 

przeznaczeniu,
2. zasady powiązania z otaczającymi terenami zewnętrznymi,
3. obszary, na których obowiązują szczególne zasady kształtowania zabudowy, 

w  tym  zakazy,  nakazy,  dopuszczenia  lub  ograniczenia  w  kreacji 
urbanistycznej i architektonicznej,

4. podstawowe  wytyczne  realizacji  wszystkich  zamierzeń  budowlanych  ze 
względu  na  warunki  posadowienia  obiektów  budowlanych  w  dolinie 
Brzeźnicy,  w  tym nakazy  i  zakazy  dopuszczalności  zmian  ukształtowania 
terenu na obszarach chronionych,

5. obszary objęte ochroną, wyłączone z użytkowania lub zabudowy, wolne od 
reklamy  lub  ruchu  drogowego  wraz  z  określeniem  nakazów,  zakazów, 
dopuszczeń lub ograniczeń w ich zagospodarowaniu, a także granice terenów 
podlegających ograniczeniom w zagospodarowaniu ze względu na potrzebę 
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ochrony  zasobów  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  ze  wskazaniem 
warunków korzystania ze środowiska,

6. obszary  wskazane  do  utworzenia  i  kształtowania  istotnych  przestrzeni 
publicznych,  a  także  podstawowy  układ  komunikacyjny,  ścieżki  piesze, 
biegowe, rowerowe, bulwary, pasaże, place, skwery, parki i parkingi,

7. schematyczne  rozmieszczenie  podstawowej  infrastruktury  technicznej 
obsługi terenów oraz zasady komunikacji pomiędzy terenami rekreacyjnymi, 
a także połączenia komunikacyjne z terenami zurbanizowanymi,

8. proponowaną lokalizację obiektów kubaturowych z naniesionymi konturami 
rzutów przyziemia obiektów uwzględniający zasady zapewnienia dostępu do 
dróg  publicznych,  a  także  rozmieszczenie  poszczególnych  obiektów 
budowlanych,  budowli,  budynków,  dojść  i  dojazdów,  ilość  kondygnacji 
nadziemnych,  ilość  kondygnacji  podziemnych,  układ  dróg  wewnętrznych, 
placów,  parkingów i  połączenia  ich  z  drogami  publicznymi,  układ  ścieżek 
rowerowych,  zmiany  w  ukształtowaniu  powierzchni  gruntu,  układ  zieleni 
i małej architektury, których wybrane fragmenty i detale przedstawić należy 
w  skalach  umożliwiających  odczytanie  idei  projektu,  niezbędne  rozbiórki 
obiektów  budowlanych  z  indywidualnym  oznakowaniem  sposobu 
użytkowania  poszczególnych budynków,  budowli  lub  terenów,  rozwiązania 
obiektów kubaturowych.

2. Część opisowa dotycząca koncepcji zagospodarowania powinna zawierać:
a) charakterystykę obszaru projektowego,
b) uzasadnienie przyjętej koncepcji,
c) proponowany program funkcjonalno-użytkowy całego zespołu zabudowy,
d) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
e) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
f) sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie,
g) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
h) analizę  i  ocenę  w  zakresie  oddziaływania  przyjętych  rozwiązań  na 

środowisko,
i) analizę SWOT dla przedmiotowego terenu wraz z wagami poszczególnych 

czynników oraz dla samego terenu inwestycyjnego wraz ze wskazaniem 
barier  i  uwzględnieniem  danych  zawartych  w  klimacie  inwestycyjnym 
oraz wskazaniem strategii dalszego rozwoju,

j) analizę kosztów realizacji koncepcji w oparciu o ceny z IV kwartału roku 
poprzedzającego  rok  sporządzenia  koncepcji  według  publikacji 
Sekocenbud,

k) informację  o  barierach  inwestycyjnych  przedmiotowego  obszaru 
wynikających z:

− dostępności komunikacyjnej,
− sytuacji społeczno - ekonomicznej i gospodarczej,
− uwarunkowań administracyjnych,
− uwarunkowań makro i mikro ekonomicznych,
− wariantów  rozwoju  terenu  (w  tym:  zminimalizowanie  oddziaływania 

barier),
− uwarunkowań ekologicznych i środowiskowych. 

3. Część  graficzna  opracowania  winna  być  wykonana  w  skali  dostosowanej  do 
potrzeb  czytelnego  przedstawienia  problematyki  koncepcji  z  zastosowaniem 
skali 1:5000  dla  całości  opracowania  oraz  1:2000  dla  ważnych  fragmentów 
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zagospodarowania terenu, wykonane na planszach wielkości około 120 cm x 85 
cm w układzie  poziomym lub  pionowym w ilości  nie  większej  niż  6  plansz. 
Plansze  należy  zaopatrzyć  w  otwory  w  górnych  rogach  umożliwiające  ich 
eksponowanie i  zawieszanie. Na planszach można zamieszczać dowolną ilość 
dodatkowych  rysunków,  wizualizacji,  przekrojów,  perspektyw,  rzutów 
w  dowolnej  skali,  jeżeli  służy  to  wyjaśnieniu  idei  opracowanej  koncepcji. 
Dodatkowo  opracowanie  graficzne  należy  zdigitalizować  i  dostarczyć  na 
elektronicznym nośniku pamięci.  Wersja elektroniczna może być wzbogacona 
wizualizacjami 3d zapisanymi w otwartych formatach video.

4. Część opisową opracowania należy wykonać w formie papierowej, format A-4 
z okładką i spisem treści, strony opisu zaopatrzyć w numerację, trwale oprawić 
wraz  z  okładką z  tytułem opracowania  i  hasłem w sposób  uniemożliwiający 
dekompletację i załączyć w 4 egzemplarzach.

5. W przypadku  konieczności  przedstawienia  w koncepcji  istotnych  powiązań  z 
terenami sąsiednimi, obszar opracowania może przekroczyć granice wskazane 
w Załączniku Nr 6 do regulaminu.

6. Uczestnicy  zobowiązują  się  do  znakowania  produktów  powstałych  w  ramach 
projektu  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  „PRZEWODNIKU  W  ZAKRESIE 
PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO 
INNOWACYJNA  GOSPODARKA  2007-2013  DLA  BENEFICJENTÓW  I  INSTYTUCJI 
ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU”.

Część XIII.
Skład Sądu konkursowego

1. Przewodniczący Sądu konkursowego – Pani Jolanta Przygońska,
2. Zastępca przewodniczącego Sądu konkursowego – Pani Ewa Brach,
3. Członek Sądu konkursowego – Pani Grażyna Zielińska,
4. Członek Sądu konkursowego – Pani Marta Siodłak,
5. Członek Sądu konkursowego – Pani Joanna Gajek,
6. Członek Sądu konkursowego – Pan Janusz Łabuz
7. Członek Sądu konkursowego – Pan Jerzy Jaworski
8. Członek Sądu konkursowego – Pan Leszek Narkowicz
9. Członek Sądu konkursowego – Pan Cezary Lewandowski
10.Sekretarz Sądu konkursowego bez prawa głosu – Pani Anna Koperska

– pracownik Wydziału Zamówień Publicznych

Sąd Konkursowy, pracuje zgodnie z Regulaminem sądu konkursowego.

Część XIV.
Kryteria oceny prac konkursowych.

Prace  konkursowe  podlegać  będą  ocenie  pod  względem  spełnienia  wymagań 
określonych  w  regulaminie  konkursu  przez  Sąd  konkursowy  wspomagając  się 
kryteriami określonymi poniżej, w skali ocen łącznie od 1 do 100 pkt:
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1. walory rozwiązań koncepcji zagospodarowania terenu –  waga kryterium 65 
pkt, w tym:

a) proponowane  przeznaczenie,  funkcje  terenu  i  powiązania  z  terenami  przyległymi, 
zachowanie obowiązku ochrony i uporządkowanego kształtowania ładu przestrzennego 
przy  preferowanych  warunkach  rozwoju  terenów jako  rekreacyjnych,  turystycznych  i 
wypoczynkowych

20 pkt

b) zasady  ochrony  zasobów  przyrodniczych,  zasady  ochrony  i  sposób  korzystania  ze 
środowiska  z  uwzględnieniem  wymagań  zrównoważonego  rozwoju,  warunki  ochrony 
przed powodzią i osuwaniem się mas ziemnych 

17 pkt

c) sposób zagospodarowania  terenu,  warunki  i  urbanistyczne i  architektoniczne,  zasady 
podziału nieruchomości

15 pkt

d) zasady  kształtowania  przestrzeni  publicznych,  w  tym  placów,  dróg,  ulic,  pasaży, 
bulwarów, ciągów pieszych i rowerowych, punktów widokowych, skwerów, parków

13 pkt

2. walory kompozycji urbanistycznej i architektonicznej – waga kryterium 30

a) rozwiązania  urbanistyczne,  powiązania  funkcjonalne  pomiędzy  poszczególnymi 
obiektami,  w  tym  budynkami,  budowlami  i  obiektami  małej  architektury,  relacje 
przestrzenne zabudowy z pasażami, bulwarami, drogami, placami, skwerami, parkami, 
punktami widokowymi i plażami publicznymi

12 pkt

b) zasadność  i  racjonalność  przestrzenna  wznoszonych  obiektów,  adekwatność 
zaproponowanego  programu  uzupełniającego  stan  istniejący  do  uwarunkowań 
istniejących

9 pkt

c) atrakcyjność,  wyjątkowość,  harmonijność,  funkcjonalność  oraz  kompozycyjne  i 
estetyczne powiązanie obiektów z otoczeniem, w tym forma i  bryła architektoniczna, 
materiały i kolorystyka obiektów, poszanowanie uwarunkowań estetycznych

9 pkt

3. koszty realizacji inwestycji wg koncepcji – waga kryterium 5

a) analiza kosztów realizacji koncepcji 5 pkt

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

Część XV
Nagrody i wyróżnienia

1. Organizator  konkursu  przewiduje  przyznanie  nagród  pieniężnych  I,  II  i  III 
lub wyróżnień o łącznej wartości 120.000,00 zł z podziałem na:

nagroda I 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych)

nagroda II 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych)
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nagroda III 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

2. Kwoty  podane  powyżej  są  kwotami  brutto.  Nagrody  pieniężne  podlegają 
opodatkowaniu, zgodnie z przepisami prawa.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nie przyznania pierwszej nagrody, 
zgodnie z niniejszym regulaminem. Sąd konkursowy może w ramach ogólnej 
kwoty przeznaczonej  na nagrody zmienić  liczbę,  rodzaj  i  wysokość nagród i 
rozdysponować ich wartość, nie przekraczając ich łącznej sumy 120.000,00 zł.

4. Nagrody pieniężne lub  wyróżnienia  zostaną wypłacone przez  Zamawiającego 
w formie  przelewu na konto bankowe, wskazane przez Uczestnika konkursu 
w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Część XVI.
Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych.

1. Każdy z Uczestników, bądź zespołów autorskich winien do pracy konkursowej 
załączyć  pisemne  oświadczenie,  że  przysługują  mu  prawa  autorskie  do 
przedłożonego w konkursie utworu zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

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

4. Wykonawcy prac konkursowych przenoszą na Organizatora konkursu autorskie 
prawa  majątkowe  i  prawa  pokrewne  do  korzystania,  w  różnych  formach  i 
postaciach z prac konkursowych oraz własność nośników utworu poprzez prawo 
publikacji prac w prasie i  w mediach elektronicznych oraz prawo publicznego 
udostępnienia, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w 
katalogu konkursowym dla celów promocyjnych Organizatora konkursu.

5. Wykonawcy nagrodzonych prac konkursowych zobowiązują się do zawarcia (do 
dnia  wypłacenia  nagrody)  z  Organizatorem  konkursu  umowy,  której 
przedmiotem jest nieodpłatne udzielenie prawa do intergralnego i wyłącznego 
korzystania  z  pracy  konkursowej  zgodnej  z  projektem  umowy,  będącej 
załącznikiem nr 5 do regulaminu.

Część XVII.
Środki ochrony prawnej.

Uczestnikom konkursu, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Organizatora przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

Część XVIII.
Inne postanowienia.

1. Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  niespełnienie  przez  Uczestników 
konkursu postanowień niniejszego regulaminu.

2. Do spraw nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 roku 
Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 z późniejszymi 
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zmianami).

Część XIX.
Wykaz załączników

Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
Załącznik Nr 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

Załącznik Nr 2 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik Nr 3 Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik Nr 4 Oświadczenie o autorstwie i przeniesieniu autorskich praw majątkowych 
do koncepcji

Załącznik Nr 5 Projekt umowy

Załącznik Nr 6 Granice terenu objętego konkursem

                                                   

Z up. Prezydenta Miasta Płocka
Dagmara Bednarska
      Dyrektor

            Wydziału Zamówień Publicznych

                                           Zatwierdził:
                                                                          …................................................
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Załącznik nr 1

Imię i nazwisko składającego wniosek Miejscowość i data

Adres składającego wniosek 

Nr telefonu i faksu
Urząd Miasta Płocka
Wydział Zamówień Publicznych
plac Stary Rynek 1
09-400 Płock

Adres do korespondencji

Adres poczty elektronicznej

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

NA WYKONANIE „KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
JARU RZEKI BRZEŹNICY W PŁOCKU”.

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o konkursie na wykonanie:
„Koncepcji zagospodarowania przestrzennego Jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku”
składam wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Jednocześnie oświadczam, że:
• jako  osoba  fizyczna,  będąca  absolwentem  studiów  wyższych  na  kierunku  architektura, 

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

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

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

spełniam warunki  określone ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  – Dz.U z 
2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  póź.  zm.),  a  także  odpowiadam wymaganiom określonym w 
regulaminie Konkursu.

Zgodnie z regulaminem w załączeniu przedkładam poniższe dokumenty:

1. oświadczenie wynikające z treści art 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - 

Załącznik Nr 2 do regulaminu,

2. oświadczenie wynikające z treści art 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - 

Załącznik Nr 3 do regulaminu,

3. pełnomocnictwo, do reprezentowania uczestnika konkursu, o którym mowa w części V 

ust. 1 pkt 5 regulaminu.

Uwaga!  Dotyczy  uczestników  konkursu  występujących  wspólnie  lub  uczestnika  

konkursu, który wyznaczył osobę do występowania w jego imieniu,
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4. poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kserokopię  dyplomu  ukończenia  uczelni 

wyższej na jednym z kierunków o których mowa w ust. 1, pkt 2, lit. a) regulaminu  

konkursu,

5. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy:

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

miejscowość i data podpis osoby lub osób uprawnionych do złożenia wniosku
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Załącznik Nr 2

Imię i nazwisko składającego oświadczenie Miejscowość i data

Adres składającego oświadczenie

Nr telefonu i faksu
Urząd Miasta Płocka
Wydział Zamówień Publicznych
plac Stary Rynek 1
09-400 Płock

Adres do korespondencji

Adres poczty elektronicznej

OŚWIADCZENIE  
w trybie art. 22 ust. 1  Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że:

1. posiadam uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawiam pisemne zobowiązanie 
innych  podmiotów  do  udostępnienia  potencjału  technicznego  i  osób  zdolnych  do 
wykonania zamówienia,

3. znajduję  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia,

miejscowość i data podpis osoby lub osób uprawnionych do złożenia wniosku

* W przypadku składania wniosku przez Uczestników biorących udział w konkursie wspólnie,  
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oświadczenie powinni złożyć wszyscy uczestniczy konkursu (na jednym formularzu) lub pełnomocnik w 
imieniu wszystkich.

Załącznik Nr 3

Imię i nazwisko składającego oświadczenie Miejscowość i data

Adres składającego oświadczenie

Nr telefonu i faksu
Urząd Miasta Płocka
Wydział Zamówień Publicznych
plac Stary Rynek 1
09-400 Płock

Adres do korespondencji

Adres poczty elektronicznej

OŚWIADCZENIE  
w trybie art. 24 ust. 1  Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, jako:

a) wykonawca,  który  wyrządził  szkodę,  nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je 
nienależycie,  jeżeli  szkoda  ta  została  stwierdzona  prawomocnym orzeczeniem sądu 
wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

b) wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, 
z  wyjątkiem  wykonawcy  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony 
prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia 
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

c) wykonawca, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie,  odroczenie,  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) osoba  fizyczna,  która  została  prawomocnie  skazana  za  przestępstwo  popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

e) spółka  jawna,  której  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
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udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

f) spółka  partnerska,  której  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

g) spółka  komandytowa  oraz  spółka  komandytowo-akcyjna,  której  komplementariusza 
prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści 
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego,

h) osoba  prawna,  której  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie 
skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie 
zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

i) podmiot zbiorowy, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary,

j) wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

miejscowość i data podpis osoby lub osób uprawnionych do złożenia wniosku
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* W przypadku składania wniosku przez Uczestników biorących udział w konkursie wspólnie, w/w 
oświadczenie musi złożyć każdy z Uczestników konkursu osobno (na oddzielnym formularzu) lub  
pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego osobno.

Załącznik nr 4

O ś w i a d c z e n i e
o autorstwie i przeniesieniu autorskich praw majątkowych do

„Koncepcji zagospodarowania przestrzennego
Jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku”.

Oświadczam, że jako autor konkursowego utworu urbanistyczno-architektonicznego, którym 
jest „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku”, przysługują 
mi do niego wyłączne i nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie. Oświadczam, 
iż projekt nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich i nie jest 
powieleniem, przeróbką i adaptacją wcześniejszych utworów już opublikowanych, które zostały 
udostępnione publicznie.
Oświadczam, że w przypadku przyznania mi nagrody lub wyróżnienia przenoszę całość
autorskich  praw  majątkowych  do  opracowanej  na  potrzeby  Konkursu  „Koncepcji 
zagospodarowania przestrzennego Jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku” na rzecz Zamawiającego, 
któremu przysługiwać będzie prawo do korzystania z tego utworu i  rozporządzania nim na 
wszystkich  polach  eksploatacji  oraz  nieodpłatnego  publicznego  korzystania  z  tego  utworu 
w sposób,  który nie  narusza osobistych praw autorskich,  w tym publikacji  pracy  w prasie 
i w mediach elektronicznych oraz prawo wystawiania pracy na widok publiczny, a także jej 
prezentacji we wszelkich możliwych formach publikacji pokonkursowych, w tym do publicznego 
prezentowania  koncepcji  w  całości  lub  części  jako  ofert  inwestycyjnych  lub  zaleceń 
inwestycyjnych  przez  organy  samorządu  miasta  Płocka,  a  także  przez  osoby  fizyczne  lub 
prawne,  których  koncepcja  dotyczy,  jednocześnie  wyrażam zgodę  na  wykorzystanie  zasad 
architektonicznych i urbanistycznych wytworzonych w koncepcji do dalszych prac projektowych 
kontynuowanych przez inne podmioty o czym wcześniej zostanę poinformowany.
Akceptuję fakt,  że wszystkie prace biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego,  które  zostały  zakwalifikowane  do  grupy  „O”,  jako  spełniające  wymagania 
określone  w warunkach  konkursu,  podlegają  wszelkim formom przetworzenia  i  prezentacji 
pokonkursowych bez zgody autora lub zespołu autorskiego, w tym udziałowi w wystawach, 
w publikacjach drukowanych, elektronicznych, audiowizualnych i innych organizowanych przez 
Zamawiającego,  jego  jednostki  budżetowe,  zakłady  budżetowe,  spółki  prawa  handlowego 
z udziałem miasta, fundacje miejskie i instytucje kultury, jak również publikacjom medialnym 
przez podmioty nie związane z Zamawiającym.
Oświadczam,  że  utwór  w  zakresie  swej  istotnej  treści  i  formy,  która  stanowi  o  jego 
indywidualnym charakterze,  tak  w części  urbanistycznej,  jak  i  architektonicznej  nie  będzie 
przeze mnie powielany, przerabiany i adaptowany na potrzeby osób trzecich.
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku przyznania mi nagrody zobowiązuję się do zawarcia 
umowy z Organizatorem konkursu (do dnia wypłacenia nagrody) zgodnej ze wzorem, będącym 
załącznikiem nr 5 do regulaminu konkursu.

miejscowość i data podpis osoby lub osób uprawnionych do złożenia wniosku
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Załącznik nr 5 - wzór umowy

UMOWA
Nr …./ WRM.II.RM/ Z /.......... /2013

zawarta w dniu …................ 2013 roku pomiędzy:

Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, reprezentowaną przez: 
Cezarego  Lewandowskiego  -  Zastępcę  Prezydenta  Miasta  ds.  Rozwoju  i  Inwestycji, 
działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 203/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku udzielonego 
przez Prezydenta Miasta Płocka,
zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…....................................................................................., z siedzibą w / zamieszkałą w:

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

NIP: ....................................., PESEL:............................
zwaną / zwanym dalej „Projektantem”

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem  niniejszej  Umowy  jest  nieodpłatne  udzielenie  prawa  do  integralnego 
i wyłącznego korzystania z dzieła pn. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Jaru 
rzeki Brzeźnicy w Płocku”

2. Niniejsza Umowa ma charakter nieodpłatny, jej zawarcie jest konsekwencją nagrodzenia 
Projektanta  w  konkursie  ogłoszonym  przez  Zamawiającego  na  opracowanie  „Koncepcji 
zagospodarowania przestrzennego Jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku” zgodnie z Regulaminem 
ww konkursu.

§ 2

1. Projektant  oświadcza,  że  jako  autorowi  konkursowego  utworu  urbanistyczno-
architektonicznego, którym jest „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Jaru rzeki 
Brzeźnicy w Płocku”, przysługują mu wyłączne i nieograniczone osobiste i majątkowe prawa 
autorskie.

2. Projektant oświadcza, że projekt nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami 
osób trzecich i  nie jest powieleniem, przeróbką i  adaptacją wcześniejszych utworów już 
opublikowanych, które zostały udostępnione publicznie.

3. Projektant oświadcza, że w przypadku przyznania mu nagrody lub wyróżnienia w konkursie 
na  opracowanie  „Koncepcji  zagospodarowania  przestrzennego  Jaru  rzeki  Brzeźnicy 
w  Płocku”  przenosi  całość  autorskich  praw majątkowych  do  ww opracowania  na  rzecz 
Zamawiającego,  któremu  przysługiwać  będzie  prawo  do  korzystania  z  tego  utworu 
i  rozporządzania  nim na wszystkich  polach eksploatacji  oraz  nieodpłatnego publicznego 
korzystania z tego utworu w sposób, który nie narusza osobistych praw autorskich, w tym 
publikacji pracy w prasie i w mediach elektronicznych oraz prawo wystawiania pracy na 
widok  publiczny,  a  także  jej  prezentacji  we  wszelkich  możliwych  formach  publikacji 
pokonkursowych, w tym do publicznego prezentowania koncepcji w całości lub części jako 
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ofert inwestycyjnych lub zaleceń inwestycyjnych przez organy samorządu miasta Płocka.

4. Projektant  wyraża  zgodę  na  wykorzystanie  zasad  architektonicznych  i  urbanistycznych 
wytworzonych  w  koncepcji  do  dalszych  prac  projektowych  kontynuowanych  przez  inne 
podmioty o czym wcześniej zostanie poinformowany.

5. Projektant  oświadcza,  że  utwór  w  zakresie  swej  istotnej  treści  i  formy,  która  stanowi 
o jego indywidualnym charakterze, tak w części urbanistycznej, jak i architektonicznej nie 
będzie przez niego powielany, przerabiany i adaptowany na potrzeby osób trzecich.

§ 3

W sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane  niniejszą  umową mają  zastosowanie  przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz przepisy właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 4

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 5

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Projektanta, dwa 
dla Zamawiającego.

2. Wszelkie zawiadomienia wynikające z niniejszej  Umowy muszą być kierowane w formie 
pisemnej na odpowiednie adresy Stron przedstawione w komparycji niniejszej Umowy lub 
na inny adres wskazany przez jedną Stronę drugiej Stronie na piśmie. W przypadku braku 
zawiadomienia o zmianie adresu, doręczenie pisma na ostatni znany adres uważa się za 
skuteczne.

3. Każda  ze  Stron  oświadcza  i  gwarantuje  drugiej  Stronie,  że:  ma  prawo  i  zdolność  do 
zawarcia  i  wykonania  niniejszej  Umowy,  nie  istnieją  żadne  zobowiązania  umowne  lub 
pozaumowne,  które  uniemożliwiają  danej  Stronie  zawarcie  niniejszej  Umowy  oraz 
wykonanie zobowiązań wymaganych niniejszą Umową.

4. W  przypadku,  gdy  którekolwiek  postanowienie  niniejszej  umowy  jest  albo  stanie  się 
nieskuteczne,  nie  ma to  wpływu na skuteczność pozostałych jej  postanowień.  W takim 
przypadku  strony  zobowiązują  się  zastąpić  nieskuteczne  postanowienia  takimi 
postanowieniami,  które  w swej treści  najbardziej  będą odpowiadać zamierzonym celom 
umowy.

                       ZAMAWIAJĄCY POJEKTANT

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