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ROZDZIAŁ I
Informacje ogólne
1. Przedmiot konkursu
1.1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w granicach opracowania
konkursowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
1.2. Kod CP 71.40.00.00–2 usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu.
2. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kościerzyna, reprezentowana przez Burmistrza Miasta
Kościerzyna.
3. Forma konkursu i podstawa prawna
Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1271 ze zm.), jako jednoetapowy konkurs architektoniczny kwalifikujący autora
wybranej pracy konkursowej do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa
w pkt 1.2.
4. Sąd konkursowy
4.1. Skład Sądu konkursowego:
1) dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. PG – Przewodniczący
2) mgr inż. arch. Maria Kiełb-Stańczuk – Sędzia referent
3) dr hab. inż. arch. Katarzyna Rozmarynowska
4) Kazimierz Stoltmann
5) Ewa Aleksandrowicz
6) Ewa Chmielecka
7) Krzysztof Jażdżewski
4.2. Funkcję sekretarza Sądu konkursowego pełnić będzie Pan Daniel Młynarczyk.
4.3. Do współpracy z Sądem konkursowym mogą zostać powołani eksperci, biegli lub konsultanci.
O potrzebie powołania powyższych zdecyduje Sąd konkursowy.
4.4. Do zadań Sądu konkursowego należy w szczególności:
– merytoryczna ocena prac konkursowych,
– wybór najlepszych prac konkursowych,
– opracowanie informacji o pracach konkursowych,
– przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu,
– przedstawienie wyników konkursu do zatwierdzenia kierownikowi Organizatora konkursu.
5. Nagrody
5.1. Przewidziano następujący podział nagród i wyróżnień :
 pierwsza nagroda 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),
 druga nagroda 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
 trzecia nagroda 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
 dodatkowo przewiduje się wyróżnienie - 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
5.2. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i wyróżnień w ramach sumy nagród
pieniężnych.
5.3. Sąd konkursowy ma prawo do odstąpienia od przyznania określonej nagrody lub nagród, w tym do
nieprzyznania pierwszej nagrody, względnie wyróżnień, jeżeli prace konkursowe nie będą spełniać
kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.
5.4. Wszystkie nagrody i wyróżnienia będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 2
miesiące od rozstrzygnięcia konkursu.
6. Harmonogram konkursu
1.
2.
4.
5.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Zawiadomienie uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w konkursie i
wykluczeniu z udziału w konkursie oraz przekazanie zaproszenia do złożenia
prac
Termin złożenia prac konkursowych
Ogłoszenie wyników konkursu

02-07-2013
10-07-2013
04-10-2013
18-10-2013

W uzasadnionych przypadkach Organizator konkursu może dokonać zmiany terminów, o czym niezwłocznie
poinformuje Uczestników konkursu.
7. Sposób porozumiewania się organizatora z uczestnikami konkursu

7.1. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
7.2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, oświadczenia, dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków konkursu (wymienione w Rozdziale IV A Regulaminu), należy złożyć w języku polskim.
7.3. Konkurs prowadzony jest w formie pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Organizator i Uczestnicy konkursu przekazują pisemnie, faksem, mailem z zastrzeżeniem pkt. 7.4.
7.4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz praca konkursowa mogą być złożone wyłącznie z
zachowaniem pisemnej formy postępowania.
7.5. Jeżeli Zamawiający lub Uczestnik konkursu przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Uczestnikami konkursu jest Sekretarz konkursu. Wszelką
korespondencję związaną z niniejszym konkursem, należy kierować na adres:
Urzędu Miasta Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna
z dopiskiem „KONKURS - Kościerski Park Kultury”
tel. 58 680-23-05, fax 58 680-23-66
8. Wyjaśnienia treści regulaminu konkursu
8.1. Regulamin konkursu oraz informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Organizatora.
8.2. Uczestnik konkursu może zwrócić się do Organizatora (w formie określonej w ust. 7) o wyjaśnienie treści
niniejszego Regulaminu konkursu. Organizator konkursu jest obowiązany niezwłocznie udzielić
wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła do Organizatora konkursu na
mniej niż: 6 dni przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i 14 dni
przed terminem złożenia prac konkursowych.
8.3. Organizator konkursu będzie przekazywał Uczestnikom konkursu wyjaśnienia, informacje oraz
zamieszczał je na swojej stronie internetowej.
8.4. Wyjaśnienia udzielone przez Organizatora konkursu oraz zmiany dokonane w Regulaminie konkursu
(w tym zmiany terminów) są wiążące dla jego Uczestników.
9. Sposób uzyskania regulaminu i materiałów do projektowania
9.1. Organizator konkursu będzie udostępniał regulamin konkursu po dokonaniu pisemnego zgłoszenia
uczestnictwa w konkursie (przesłanego listem, faxem lub złożonego osobiście w siedzibie Organizatora).
Zgłoszenie powinno zawierać dane adresowe Uczestnika (adres pocztowy, kontakt telefoniczny).
9.2. Zgłoszony Uczestnik konkursu będzie mógł otrzymać Regulamin konkursu:
a) w siedzibie Organizatora konkursu: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, pok. 62.
b) pocztą, na adres wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa.
9.3. Regulamin konkursowy przekazywany jest bezpłatnie.

ROZDZIAŁ II
Opis przedmiotu konkursu
1. Cel i przedmiot konkursu
1.1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przestrzeni
obejmującej teren Kościerskiego Parku Kultury.
1.2. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym
i funkcjonalnym koncepcji zagospodarowania przestrzeni Kościerskiego Parku Kultury.
1.3. Konkurs ma charakter studialny i obejmuje obszar wyznaczonej przestrzeni ograniczonej liniami
wskazanymi w załączniku nr 1 – zakres pracy konkursowej.
1.4. Złożone przez Uczestników konkursu prace konkursowe mogą zostać wykorzystane w całości lub części
dla potrzeb projektu Kościerskiego Parku Kultury. Organizator nie gwarantuje autorom prac prawa do
uczestniczenia w ewentualnych przyszłych pracach projektowych dotyczących przedmiotu konkursu.
2. Obszar objęty konkursem.
2.1. Obszar objęty konkursem to tereny położone od jeziora Gałęźnego do jeziora Wierzysko biegnące
poprzez Stadion Miejski, Wzgórze Grodowe, Ogródek Jordanowski, jezioro Kapliczne i tereny przy
pomniku Józefa Wybickiego oraz tereny przy „Strzelnicy” oraz tereny Dworca PKP i Muzeum – Skansen
Parowozownia.
2.2. Obszar objęty konkursem jest częściowo wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego
pod nr rejestru 925 – „Zespół urbanistyczny miasta Kościerzyny w granicach i ze strefą ochrony”.
Zakres strefy wpisanej do rejestru zabytków został pokazany w załączniku nr 5.

3. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu
3.1. Cele szczegółowe konkursu to:
1) zdefiniowanie i określenie potencjału miejsca w kontekście historycznym, kulturowym i społecznym
2) sformułowanie całościowej wizji przestrzeni w kontekście lokalnym, jak i całego systemu
miejskiego. Przestrzeń jest rozumiana zarówno w wymiarze urbanistycznym jak
i architektonicznym oraz funkcjonalnym.
3.2. Projekt powinien wypełniać nie tylko i współczesne wymagania techniczne oraz najlepsze praktyki
i standardy, ale przede wszystkim stanowić efekt konsensusu pomiędzy myślą twórczą i aspiracjami
mieszkańców. Oczekuje się na wizję miasta dla mieszkańców, a nie tylko atrakcji turystycznej dla
zwiedzających. Wizja winna kreować:
1) Nową tożsamość przestrzeni w aspekcie urbanistycznym i architektonicznym,
2) Miejsca przyciągające i zatrzymujące ludzi swą urodą, wielofunkcjonalnością, ofertą zjawisk
i wydarzeń,
3) Przestrzeń, która łączy młodych i starych, znajomych i nieznajomych, „obcych” i „swoich’, pełnoi niepełnosprawnych, chcących odpocząć i tych, tryskających energią, poważnych i rozbawionych,
4) Miejsce, które edukuje i bawi oraz jest generatorem życia publicznego miasta.
3.3. Założenia do koncepcji Kościerskiego Parku Kultury.
1) Ogólny zakres objęty konkursem wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu został
podzielony na obszary szczegółowe z przypisanymi funkcjami-zagadnieniami, które powinny
zostać uwzględnione przy opracowywaniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Kościerskiego
Parku Kultury. Ponadto poza funkcjami – zagadnieniami zadanymi w poszczególnych obszarach,
został wskazany otwarty katalog tematów do uwzględnienia podczas opracowywania pracy
konkursowej.
2) Granice obszarów wskazane w załączniku nr 1 są granicami orientacyjnymi.
3) Dopuszcza się zmianę funkcji w poszczególnych obszarach.
4) Brak uwzględnienia poszczególnych funkcjo-zagadnień w koncepcji nie będzie podstawą do
dyskwalifikacji prac konkursowych.
5) W opracowanej koncepcji należy zaprojektować połączenia komunikacyjne pomiędzy
poszczególnymi obszarami, ciągi piesze, rowerowe, wodne.
OBSZAR 1 – JEZIORO GAŁĘŹNE – KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WOKÓŁ JEZIORA
1) infrastruktura sportowo-rekreacyjna:
 wypożyczalnia sprzętu wodnego;
 boisko do siatkówki plażowej;
 ścieżka spacerowa wokół jeziora;
 kąpielisko z pomostami;
 strefa karawaningu.
2) zaplecze gastronomiczne:
 restauracja;
3) strefa dla wędkarzy (łowiska) wraz ze stosownym zapleczem,
4) infrastruktura towarzysząca:
 drogi dojazdowe do jeziora;
 parking;
 przebieralnie;
 toalety.
OBSZAR 2 – KORYTARZ KOMUNIKACYJNY
1) zagospodarowanie terenu na międzytorzu,
2) połączenie komunikacyjne Stadion – jezioro Gałęźne – ul. Słoneczna – ul. Kolejowa (tzw. „Stara
sztreka”).
OBSZAR 3 – STREFA OCHRONNA UJĘCIA WODY
1) strefy ochrony siedlisk ptaków z uwzględnieniem stanowisk obserwacyjnych.
2) Inne prawnie dopuszczalne sposoby zagospodarowania
OBSZAR 4 – STADION
1) infrastruktura sportowa:

 stadion lekkoatletyczny;
 hala sportowa;
 dodatkowa płyta treningowa.
 Inna infrastruktura urządzenia sportowo- rekreacyjne
2) infrastruktura towarzysząca:
 drogi dojazdowe do stadionu
– dojazd ul. Kamienna
– dojazd z kierunku ul. Słonecznej i dalej wzdłuż toru kolejowego do stadionu
 parkingi
 strefy bezpieczeństwa
OBSZAR 5 – WZGÓRZE GRODOWE Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI
1) infrastruktura kulturalna:
 skwer Aleksandra Majkowskiego z uwzględnieniem nowej lokalizacji pomnika;
 multimedialne centrum kulturalne - mediateka i siedziba muzeum akordeonu;
2) multimedialna i interaktywna ekspozycja poświęcona historii miasta i ziemi kościerskiej
3) infrastruktura towarzysząca:
 kładka nad ul. Lubomira Szopińskiego stanowiąca połączenie Rynku ze Wzgórzem
Grodowym;
 parking wielopoziomowy z funkcjami usługowymi i handlowymi;
 punkt informacyjny.
4) infrastruktura sportowo-rekreacyjna:
 ogólnodostępna przestrzeń sportowo-rekreacyjno-piknikowa z szeregiem tego typu
urządzeń dla różnych grup wiekowych;
 ogród zabaw dla dzieci, w tym wodny plac zabaw.
OBSZAR 6 – „CENTRUM RECEPCYJNE MIASTA”
1) centrum informacji i utworzenie spójnego system informacyjnego dla turystów,
2) szlaki turystyczne po mieście:
 śladem Młodokaszubów;
 szlakiem kościerskich sanktuariów;
 szlakiem obiektów przemysłowych: Fabryka Wódek i Likierów przy ul. 8 Marca, Browar
Kościerski, Zakłady Mięsne, Tartak, Młyny;
 Kościerzyna wielokulturowa.
3) Wielofunkcyjna Mini Panorama Kościerzyny wystawiona na Rynku – możliwość wykonania
pamiątkowego zdjęcia na jej tle.
4) koncepcja zagospodarowania terenu i budynku Dworca PKS- na CENTRUM RECEPCYJNE
MIASTA
OBSZAR 7 – OTOCZENIE POMNIKA JÓZEFA WYBICKIEGO
1) koncepcja rewitalizacji placu i ekspozycji pomnika Józefa Wybickiego
2) atrakcje turystyczne związane z Józefem Wybickim:
 koncepcja zagospodarowania z centralnym uwzględnieniem pomnika Józefa Wybickiego
i odrestaurowanie (mała architektura);
 szlak Józefa Wybickiego Kościerzyna – Będomin (hologram Muzeum w Będominie);
 ściana z hymnem (miejsce do którego przykładając ucho można usłyszeć hymn).
3) infrastruktura sportowo-rekreacyjna:
 tor „rolkarski”;
 połączenie obszaru z jeziorem Wierzysko i wykorzystanie w koncepcji szlaku wodnego;
dawną rzeką Wierzyczką.
4) plac przy pomniku jako miejsce do prezentacji militarnych i inscenizacji plenerowych.
OBSZAR 8 – JEZIORO KAPLICZNE
1) zagospodarowanie terenu jeziora:
 miejsce ogólnej rekreacji;
 strefa dla wędkarzy (łowiska);
2) infrastruktura towarzysząca:

 ścieżka wokół jeziora.
3) połączenie wodne z j. Wierzysko i dalej do pomnika J. Wybickiego oraz w drugim kierunku do
centrum – okolice stadionu
OBSZAR 9 – JEZIORO WIERZYSKO I RZEKA WIERZYCA
1) przystań kajakowa;
2) przystań żeglarska;
3) zaplecze, pole biwakowe
4) ścieżka wokół jeziora.
OBSZAR 10 – KOMPLEKS STRZELNICA – KONCEPCJA ROZWOJU Z UWZGLĘDNIENEIM TERENÓW
PRZYLEGŁYCH
1) infrastruktura sportowo - rekreacyjna:
 korty tenisowe;
 mini park linowy dla najmłodszych;
 ścianka wspinaczkowa.
2) atrakcje przyrodnicze:
 miejski ogród botaniczny z ekspozycją regionalnej flory;
 mini zoo, arboretum.
3) koncepcja utworzenia strefy uzdrowiskowej
OBSZAR 11 – MUZEUM SKANSEN PAROWOZOWNIA
1) infrastruktura towarzysząca:
 kładka łącząca Skansen Parowozowni z Dworcem PKP;
 koncepcja zagospodarowania terenów pokolejowych
 koncepcja zagospodarowania dworca PKP, np. z wykorzystaniem legendy Hansa Klossa;
 koncepcja połączenia komunikacyjnego obszaru z kompleksem Strzelnica i jeziorem
Wierzysko.
2) koncepcja zagospodarowania budynku Dworca PKP
3) koncepcja rewitalizacji parku przy ul Dworcowej i pomnika Franciszka Sędzickiego
Ponadto w koncepcji należy uwzględnić:
AMFITEATR
Zaplecze sportowo-widowiskowe: amfiteatr na 500 miejsc siedzących z możliwością przyjęcia kilku tysięcy osób
podczas imprezy masowej, lokalizacja dla organizacji imprez okazjonalnych, np. występy cyrkowe itp.
„TRZY JEZIORA”- szlak łączący jeziora: Gałęźne, Kapliczne, Wierzysko
z miejsca, gdzie można wypożyczyć rower – (pętla biegowo – piesza, rowerowo – rolkowa, narciarsko – biegowa)
od jeziora Gałęźnego wzdłuż poszerzonej rzeki Bibrowej do jeziora Kaplicznego do jeziora Wierzysko dalej do
pomnika Józefa Wybickiego i do miejsc wypożyczania rowerów np. teren ogródka jordanowskiego ,Centrum
Recepcyjnego ,Strzelnicy, Muzeum Skansen Parowaozownia.
Poniżej przedstawiono otwarty katalog zagadnień i funkcjonalności jako propozycji do wykorzystania
w koncepcji Kościerskiego Parku Kultury:
1) galeria rzeźby – konkurs na rzeźbę w kamieniu lub drewnie
2) infrastruktura sportowo - rekreacyjna:
 miejsca odpoczynku i relaksu – ławki, oczka i kaskady wodne, zieleń, trasy spacerowe, ścieżki
biegowe , rowerowe i drogi dla rolkarzy wzdłuż rzeki;
 siłownie na świeżym powietrzu;
 mini pole golfowe;
 golfowy driving range;
 rowerowy tor dirtowy;
 rowerowy leśny tor zjazdowy np. przy j. Kaplicznym
 wypożyczalnie sprzętu sportowego – rowery, kajaki;

 Park Gokartowy;
 małe pole biwakowe;
 miejsca do gry w warcaby, szachy;
 park linowy, ścianka wspinaczkowa;
 paintball
 punkt widokowy.
3) organizacja stałego punktu na potrzeby organizacji wystaw i występów artystycznych (na zasadzie
wolnej sceny,
4) atrakcje turystyczne:
 Mały Młyn na rzece Bibrowej – element historii młynarstwa na ziemi kościerskiej;
 „Przebieralnia Kaszubska” – pamiątkowa fotografia turystów w stroju kaszubskim;
 stylizowana kolejka elektryczna (lub ekologiczna spalinowa) poruszająca się po terenie miasta;
 Bestiariusz kaszubski – figury w różnych częściach miasta.
5) labirynt dobrego humoru.

ROZDZIAŁ III
Warunki udziału w konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być:
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana
„Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie,
jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”, spełniający następujące wymagania:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
W przypadku „Uczestników konkursu wspólnie biorący udział w konkursie” warunek ten musi spełniać
każdy z Uczestników indywidualnie.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego
znajduje się co najmniej:
a) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez
ograniczeń w rozumieniu Prawa budowlanego i będąca członkami Izby Architektów RP lub będąca
członkami analogicznych zagranicznych korporacji architektów
i
b) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności urbanistycznej bez
ograniczeń w rozumieniu Prawa budowlanego i będąca członkami Izby Urbanistów RP lub będąca
członkami analogicznych zagranicznych korporacji urbanistów, która zrealizowała przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu min. 1
koncepcję urbanistyczną terenów rekreacyjnych i zieleni o powierzchni min.50 ha.
W przypadku „Uczestników konkursu wspólnie biorący udział w konkursie” warunek ten może być
spełniony łącznie.
Powyższy warunek zostanie spełniony w przypadku posiadania przez jedną osobę wymaganych
powyżej uprawnień.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadania kwalifikacji i uprawnień w
zakresie określonym powyżej, dopuszcza odpowiadające im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

2. Ocena spełnienia przez Uczestników konkursu warunków udziału w konkursie
Ocen spełnienia przez Uczestników konkursu warunków udziału w konkursie dokona organizator konkursu w
oparciu o wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczenia i dokumenty wraz z nimi
złożone.

ROZDZIAŁ IV
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie
1. W celu wykazania spełniania przez Uczestnika konkursu warunków udziału w konkursie, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Uczestnik konkursu składa wraz z wnioskiem
o dopuszczenie do udziału w konkursie:
1.1. załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie: oświadczenie Uczestnika konkursu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 wg załączonego wzoru;
1.2. załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie: wykaz osób, o których mowa
w rozdz. III ust. 1 pkt. 1.2, które będą wchodziły w skład zespołu projektowego wg załączonego wzoru,
1.3. załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie: oświadczenie, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych Uczestnik konkursu składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie:
2.1. załącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie: oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia, wg załączonego wzoru
W przypadku składania wniosku przez „Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie”
wymagany dokument musi być złożony przez każdego Uczestnika,
2.2. załącznik nr 5 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
W przypadku składania wniosku przez „Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie”
wymagany dokument musi być złożony przez każdego Uczestnika.
3. Dodatkowo, Organizator konkursu wymaga, by Uczestnik konkursu złożył wraz z wnioskiem o dopuszczenie
do udziału w konkursie oświadczenie dot. praw autorskich wg załączonego wzoru – do wniosku
o dopuszczenie do udziału w konkursie.
4. Forma składanych dokumentów
4.1. Dokumenty, wymienione w Rozdziale IV Regulaminu konkursu, należy złożyć w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu, zgodnie z rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 231).
4.2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (sporządzony wg wzoru określonego w Rozdziale XIV
Regulaminu konkursu) i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Uczestnika konkursu lub
osobę upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli.
4.3. Każdy Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika do złożenia wniosku o dopuszczenie do
udziału w konkursie i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
4.4. W przypadku, gdy Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie nie ustanowią pełnomocnika,
o którym mowa w punkcie powyżej, wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi być podpisany
przez wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie.
4.5. Stosowne pełnomocnictwo (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7a lub 7b do wniosku o dopuszczenie
do udziału w konkursie) musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika
konkursu i dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.

ROZDZIAŁ V
Sposób składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
1. Uczestnik konkursu może złożyć jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Uczestnik, który
złoży więcej niż jeden wniosek podlegać będzie wykluczeniu z konkursu, przy czym za złożenie wniosku
uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu.
2. Sposób przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
2.1. Wniosek powinien być sporządzony w formie pisemnej, w języku polskim i powinien zostać sporządzony
na formularzu zamieszczonym w Rozdziele XIV ust.1 Regulaminu konkursu.
2.2. Załącznikami do wniosku, stanowiącymi jego integralną cześć, są dokumenty wymienione w Rozdziale
XIV Regulaminu konkursu - ,,Wymagane dokumenty”
2.3. Wniosek wraz załącznikami powinien zostać zapakowany w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe
otwarcie oraz opisany w sposób jednoznacznie wskazujący jego charakter i przeznaczenie. Koperta
winna zostać opatrzona napisem ‘’KONKURS – Kościerski Park Kultury”, z dopiskiem ,,NIE OTWIERAĆ
PRZED 02.07.2013 R. GODZ. 13:00”
3. Zaleca się, by składane wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie dokumenty wymienione
w Rozdziale IV zostały złożone w kolejności określonej w ,,Indeksie załączonych dokumentów” (zgodnie
z wzorem w Rozdziale XIV).
4. Przed upływem terminu składania wniosków Uczestnik konkursu może zmienić, uzupełnić lub wycofać
wniosek. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie wniosku odbywa się w taki sam sposób, jak złożenie wniosku,
tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. „KONKURS – Kościerski Park Kultury- ZMIANA
WNIOSKU”.
5. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem Wniosku.

ROZDZIAŁ VI
Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w konkursie
1. Wniosek o dopuszczenie udziału w konkursie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej
kopercie, opisanej jak w Rozdziale V, ust.2, pkt 2.3 osobiście w Urzędzie Miasta w Kościerzynie,
ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pokój 62 (na IV piętrze budynku Urzędu Miasta) lub przesłać za
pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres:
Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna
2. Termin składania wniosku wraz z wymaganymi dokumentami upływa: 02.07.2013r. o godz. 13.00. Decyduje
data wpływu do siedziby Organizatora konkursu.
3. Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie może być przekazana telefonicznie
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Wniosek uważa się za
złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
został on wysłany w formie pisemnej i Organizator konkursu otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od
dnia upływu terminu składania wniosków.
4. W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie po terminie, Organizator konkursu
niezwłocznie zawiadamia Uczestnika o złożeniu wniosku po terminie oraz zwraca wniosek po upływie terminu
do wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ VII
Kwalifikacja uczestników konkursu
1. Kwalifikacji Uczestników konkursu dokona Organizator konkursu.
2. Organizator konkursu oceni spełnianie przez Uczestników warunków udziału w konkursie. W tym celu zostaną
sprawdzone dołączone do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie załączniki oraz oświadczenia lub
dokumenty (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).
3. Do złożenia prac konkursowych zaproszeni zostaną wszyscy Uczestnicy konkursu spełniający wymagania
określone w niniejszym Regulaminie.

4. Uczestnicy niespełniający wymogów Regulaminu konkursu podlegać będą wykluczeniu.

ROZDZIAŁ VIII
SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż
jedną pracę konkursową zostanie wykluczony z konkursu. Za złożenie pracy konkursowej uważa się również
dokonanie takiej czynności wspólnie z innym uczestnikiem konkursu.
2. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem pracy konkursowej.
Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów.
3. Praca konkursowa składać się powinna z dwóch części: graficznej, opisowej przedstawionej w postaci
papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej.
4. Zakres opracowania powinien dawać odpowiedź na przedstawione w Regulaminie zadania konkursu
i powinien być przedstawiony w formie pozwalającej na jednoznaczne odczytanie projektu.
5. Część graficzna
5.1. Część graficzna winna być przedstawiona w dwóch formach:
 na planszach o wymiarach 70x100 cm w układzie poziomym w ilości 8 szt. ,
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wydrukowanych na papierze umocowanym na lekkim podkładzie, np. na płytach „kappa” wykonanych
z pianki poliuretanowej pokrytej dwustronnie kartonem.
 na papierze w formacie A3 wpiętym do opisu.
5.2. Wszystkie opisy rysunków i komentarze na planszach należy wykonać w języku polskim.
5.3. Część graficzna opracowania powinna zawierać:
a) koncepcję zagospodarowania terenu na mapie topograficznej dla całego obszaru w skali 1:10.000,
b) podstawowe założenia koncepcji przedstawione na mapie syt.-wys. w skali 1:2000 dla każdego
obszaru,
c) perspektywy i wizualizacje projektowanej przestrzeni niezbędne do przedstawienia koncepcji dla
poniżej wskazanych obszarów:
OBSZAR 1 – JEZIORO GAŁĘŹNE – KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WOKÓŁ JEZIORA
1) infrastruktura sportowo-rekreacyjna:
 wypożyczalnia sprzętu wodnego;
 boisko do siatkówki plażowej;
 ścieżka spacerowa wokół jeziora;
 kąpielisko z pomostami;
 strefa karawaningu.
2) zaplecze gastronomiczne:
 restauracja;
3) strefa dla wędkarzy (łowiska) wraz ze stosownym zapleczem,
4) infrastruktura towarzysząca:
 drogi dojazdowe do jeziora;
 parking;
 przebieralnie;
 toalety.
OBSZAR 4 – STADION
1) infrastruktura sportowa:
 stadion lekkoatletyczny;
 hala sportowa;



dodatkowa płyta treningowa.

OBSZAR 5 – WZGÓRZE GRODOWE Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI
1) infrastruktura kulturalna:
 skwer Aleksandra Majkowskiego z uwzględnieniem nowej lokalizacji pomnika;
 multimedialne centrum kulturalne - mediateka i siedziba muzeum akordeonu;
2) multimedialna i interaktywna ekspozycja poświęcona historii miasta i ziemi kościerskiej
3) infrastruktura towarzysząca:
 kładka nad ul. Lubomira Szopińskiego stanowiąca połączenie Rynku ze Wzgórzem
Grodowym;
 parking wielopoziomowy z funkcjami usługowymi i handlowymi.
 punkt informacyjny.
4) infrastruktura sportowo-rekreacyjna:
 ogólnodostępna przestrzeń sportowo-rekreacyjno-piknikowa z szeregiem tego typu
urządzeń dla różnych grup wiekowych;
 ogród zabaw dla dzieci, w tym wodny plac zabaw.
OBSZAR 6 – „CENTRUM RECEPCYJNE MIASTA”
1) centrum informacji i utworzenie spójnego system informacyjnego dla turystów,
2) Wielofunkcyjna Mini Panorama Kościerzyny wystawiona na Rynku – możliwość wykonania
pamiątkowego zdjęcia na jej tle.
3) koncepcja zagospodarowania terenu i budynku Dworca PKS na Centrum Recepcyjne Miasta
OBSZAR 7 – OTOCZENIE POMNIKA JÓZEFA WYBICKIEGO
1) koncepcja rewitalizacji placu i ekspozycji pomnika Józefa Wybickiego
2) atrakcje turystyczne związane z Józefem Wybickim:
 koncepcja zagospodarowania z centralnym uwzględnieniem pomnika Józefa Wybickiego
i odrestaurowanie (mała architektura);
 szlak Józefa Wybickiego Kościerzyna – Będomin (hologram Muzeum w Będominie);
 ściana z hymnem (miejsce do którego przykładając ucho można usłyszeć hymn).
3) infrastruktura sportowo-rekreacyjna:
 tor „rolkarski”;
 połączenie obszaru z jeziorem Wierzysko i wykorzystanie w koncepcji szlaku wodnego;
dawną rzeką Wierzyczką.
4) plac przy pomniku jako miejsce do prezentacji militarnych i inscenizacji plenerowych.
OBSZAR 8 – JEZIORO KAPLICZNE
1) infrastruktura towarzysząca:
 ścieżka wokół jeziora.
OBSZAR 9 – JEZIORO WIERZYSKO I RZEKA WIERZYCA
1) przystań kajakowa;
2) przystań żeglarska,
3) ścieżka wokół jeziora
OBSZAR 10 – KOMPLEKS STRZELNICA – KONCEPCJA ROZWOJU Z UWZGLĘDNIENIEM TERENÓW
PRZYLEGŁYCH
1) infrastruktura sportowo - rekreacyjna:
 korty tenisowe;
 mini park linowy dla najmłodszych;
 ścianka wspinaczkowa.
2) atrakcje przyrodnicze:
 miejski ogród botaniczny z ekspozycją regionalnej flory;
 mini zoo, arboretum.

OBSZAR 11 – MUZEUM SKANSEN PAROWOZOWNIA
1) infrastruktura towarzysząca:
 kładka łącząca Skansen Parowozowni z Dworcem PKP;
 koncepcja zagospodarowania terenów pokolejowych
 koncepcja zagospodarowania dworca PKP np. z wykorzystaniem legendy Hansa Klossa;
 koncepcja połączenia komunikacyjnego obszaru ze kompleksem Strzelnica i jeziorem
Wierzysko
2) koncepcja zagospodarowania budynku Dworca PKP
3) koncepcja rewitalizacji parku przy ul Dworcowej i pomnika Franciszka Sędzickiego
5.4. Podstawą do projektowania jest mapa topograficzna i sytuacyjno - wysokościowa terenu.
5.5. Plansze muszą zostać opracowane w czytelnej i trwałej grafice. Dopuszcza się umieszczenie na
planszach innych, dodatkowych szkiców, schematów, rysunków i wizualizacji, które obrazować będą
idee i rozwiązania projektu. Do każdego obszaru szczegółowego należy zamieścić opis idei i głównych
założeń projektowych na odrębnej planszy.
5.6. Na każdej planszy należy umieścić sześciocyfrowy numer rozpoznawczy.
5.7. Zaleca się zamieszczenie schematu układu plansz w stosunku do całości przestrzeni.
6. Sposób opracowania części opisowej prac konkursowych:
6.1. Tekst opisu w języku polskim, należy złożyć w 2 egz. w formie zeszytu, A4 max. 10 stron (czcionka
rozmiar 12; 1,5 odstępu pomiędzy wierszami).
6.2. W części opisowej należy przedstawić opis przyjętych zasad i rozwiązań, ze szczególnym
uwzględnieniem elementów koncepcji trudnych do pokazania na rysunkach.
6.3. Do części opisowej należy także wpiąć kopię części graficznej w formacie A3.
7. Sposób opracowania części elektronicznej prac konkursowych:
7.1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przekazania Organizatorowi pracy konkursowej w postaci
zapisu elektronicznego na płycie CD lub DVD, która powinna być złożona w zamkniętej, odrębnej
kopercie oznaczonej sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym Uczestnika dołączona do części
opisowej.
7.2. Wersja elektroniczna opracowania powinna składać się z prezentacji wszystkich plansz (format .pdf, .tif,
.dwg lub .dxf) i zapisu części opisowej (format .pdf, .doc). Na rysunkach i na opisie należy wykasować
numer rozpoznawczy i zagwarantować anonimowość zapisanych danych (wykasować z plików
źródłowych informacje o komputerze, na którym następowało ich opracowanie). Sześciocyfrowy numer
rozpoznawczy należy zapisać bezpośrednio na CD/DVD.
7.3. Wersja elektroniczna prac konkursowych nie podlega ocenie Sądu konkursowego.
8. Oznaczenie, opakowanie i sposób złożenia prac konkursowych:
8.1. Na żadnym z elementów pracy konkursowej, jak i jej opakowaniu nie można umieszczać opisów lub
znaków graficznych umożliwiających identyfikację autora pracy przed rozstrzygnięciem konkursu.
Prace konkursowe zawierające oznaczenia, o których mowa powyżej, nie będą podlegać dalszej ocenie
i zostaną odrzucone.
8.2. Praca konkursowa (opakowanie zewnętrzne, wszystkie jej plansze oraz część opisowa i elektroniczna)
musi być oznaczona sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym, dowolnie wybranym przez Uczestnika
konkursu. Numer ten - wraz z nazwą Uczestnika- powinien zostać umieszczony na karcie
identyfikacyjnej, którą należy dołączyć do pracy konkursowej w zamkniętej kopercie z napisem ,,KARTA
IDENTYFIKACYJNA”
8.3. Praca konkursowa powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie
oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Opakowanie musi
zostać opatrzone napisem ,,KONKURS – Kościerski Park Kultury’’ oraz oznakowane numerem
identyfikacyjnym jak opisano powyżej ( tak jak wszystkie elementy pracy konkursowej).
8.4. Opakowanie musi zawierać dopisek ,,NIE OTWIERAĆ PRZED 04.10.2013R. GODZ. 13.00”

ROZDZIAŁ IX
Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Pracę konkursową należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400
Kościerzyna, pokój 62 (na IV piętrze budynku Urzędu Miasta) lub przesłać za pośrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej na adres:
Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna
z dopiskiem ,,KONKURS - Kościerski Park Kultury’’
NIE OTWIERAĆ PRZED 04.10.2013R. GODZ. 13.00
2. Termin składania prac konkursowych mija 04.10.2013r., godz. 13.00. Decyduje data wpływu do siedziby
Organizatora konkursu.
3. Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu
konkursu.

ROZDZIAŁ X
Ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu
1. Praca konkursowa powinna bezwzględnie spełniać wymogi określone w Regulaminie konkursu oraz ustawie
Prawo zamówień publicznych.
2. Praca konkursowa będzie podlegała ocenie formalnej i merytorycznej.
3. Ocena formalna prac konkursowych.
3.1 Oceny formalnej prac konkursowych dokonuje Organizator konkursu.
3.2 Organizator konkursu sprawdza:
a) nienaruszalność opakowania prac konkursowych,
b) brak informacji na opakowaniu i elementach prac konkursowych mogących umożliwić
przedwczesną identyfikację Autora pracy.
3.3 Po otwarciu prac konkursowych sprawdzona zostaje ich kompletność.
3.4 Organizator konkursu deponuje karty identyfikacyjne i koperty z elektroniczną częścią prac
konkursowych.
3.5 Organizator konkursu sporządza protokół z oceny formalnej prac konkursowych.
4. Ocena merytoryczna prac konkursowych
4.1 Oceny merytorycznej prac konkursowych dokonuje Sąd konkursowy na posiedzeniach zamkniętych w
zakresie zgodności tych prac z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie i z kryteriami oceny
prac. Prace nie spełniające wymagań określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie.
4.2 Ocena prac konkursowych jest dokonywana w oparciu o część graficzną i część opisową pracy.
4.3 Sąd konkursowy dokonuje wyboru najlepszych prac konkursowych, a w szczególności:
a) wskazuje prace, które powinny być nagrodzone/wyróżnione wraz z rodzajem i wysokością
nagrody/wyróżnienia lub wskazuje na odstąpienie od przyznania określonej nagrody lub nagród,
wyróżnień, gdy prace konkursowe nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie,
b) przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu,
c) przedstawia wyniki konkursu do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna
4.4 Sąd konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych w oparciu o następujące kryteria:
a) Kryterium 1 – walory kompozycji urbanistycznej i architektonicznej oraz ideowe tworzące
specyficzny charakter miejsca, kryterium decyduje o ocenie w 50% w całości oceny;
b) Kryterium 2 – rozwiązania programowo - funkcjonalne aktywizujące przestrzeń społeczną,
kryterium decyduje o ocenie w 50% w całości oceny.
4.5 Za każde kryterium można otrzymać od 1 do 10 punktów.
4.6 Ocena dokonywana będzie indywidualnie przez każdego Sędziego.
4.7 Za najlepszą zostanie uznana praca, która uzyska łącznie największą ilość punktów.
5. Identyfikacja prac

5.1 Po rozstrzygnięciu konkursu Sąd konkursowy dokona identyfikacji wszystkich prac konkursowych,
przyporządkowując je poszczególnym Uczestnikom w oparciu o sześciocyfrowy numer rozpoznawczy
Uczestnika umieszczony na karcie identyfikacyjnej.
5.2 W przypadku stwierdzenia, po identyfikacji prac konkursowych, że praca konkursowa została złożona
przez Uczestnika nie dopuszczonego do złożenia pracy konkursowej, taka praca zostanie uznana za
nieważną i odrzucona ( w przypadku nagrodzenia takiej pracy, nagroda nie zostanie wypłacona).

ROZDZIAŁ XI
Ogłoszenie wyników konkursu
1. Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu, Organizator zawiadomi Uczestników konkursu o wynikach
i otrzymanych ocenach, podając imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania
(siedzibę) Autorów wybranych prac konkursowych.
2. Informacja o wynikach konkursu zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Organizatora
konkursu.
3. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zorganizowana wystawa wszystkich prac konkursowych, na którą
zaproszeni zostaną autorzy złożonych prac konkursowych.
4. Po zakończeniu wystawy prace konkursowe, którym nie przyznano nagród, będą mogły zostać odebrane
przez Uczestników konkursu, za pokwitowaniem, w terminie 3 miesięcy od zakończenia wystawy.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe stają się własnością organizatora konkursu.

ROZDZIAŁ XII
Prawa autorskie
1. Z chwilą przyjęcia nagrody, autor pracy konkursowej przenosi nieodpłatnie na zamawiającego autorskie
prawa majątkowe do nagrodzonej przez Sąd Konkursowy pracy konkursowej oraz własność egzemplarza
nośnika, na którym jest utrwalona nagrodzona praca. Praca konkursowa może być wydana przez
Zamawiającego innemu podmiotowi w celu opracowania na jej podstawie kompletnej dokumentacji
planistycznej (będącej podstawą sporządzenia/zmiany odpowiedniego planu zagospodarowania
przestrzennego), architektonicznej, projektowej i budowlano-wykonawczej. Na podstawie powyższych
szczegółowych opracowań mogą być realizowane przez Organizatora prace budowlane oraz inżynieryjne
w zakresie kształtowania krajobrazu.
2. Organizatorowi konkursu przysługuje prawo do :
a) prezentacji zgłoszonej pracy konkursowej podczas wystawy konkursowej
b) wykorzystania w całości lub części pracy konkursowej bez roszczenia do uczestniczenia
w ewentualnych przyszłych pracach projektowych dotyczących przedmiotu konkursu
c) korzystanie przez Zamawiającego ze zgłoszonej przez Uczestnika konkursu pracy konkursowej na
następujących polach eksploatacji:
 zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie
odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video,
techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika,
 publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, dla celów
promocyjnych Organizatora konkursu, w katalogu konkursowym oraz w środkach masowego
przekazu, a także wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci
multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym internetu
d) przeniesienia nabytych praw autorskich do utworu na osoby trzecie
bez obowiązku zapłaty z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Uczestnika konkursu i członków
zespołu projektowego.
3. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej następuje na
następujących polach eksploatacji (bez odrębnego wynagrodzenia za poszczególne pola):
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie
egzemplarzy do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy,

c) wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 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,
d) w zakresie opracowywania utworu, w szczególności polegającego na jego przeróbkach, adaptacjach,
rozszerzeniach, ograniczeniach obszaru opracowania i dokonywania wszelkich innych zmian w celu
realizacji zadań własnych Organizatora,
e) w zakresie wykonywania utworów zależnych – opracowań projektowych, o których mowa w ust. 1.

ROZDZIAŁ XIII
Środki ochrony prawnej przysługujące uczestnikom konkursu
Środki ochrony prawnej przysługują Uczestnikowi konkursu, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Organizatora konkursu przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XIV
Wzory dokumentów
1)

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

2)

Oświadczenie Uczestnika konkursu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3)

Wykaz osób

4)

Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia

5)

Oświadczenie Uczestnika konkursu o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu

6)

Oświadczenie dot. praw autorskich

7)

Pełnomocnictwo – uczestnik samodzielnie biorcy udział w konkursie

8)

Pełnomocnictwo – uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie

9)

Karta identyfikacyjna

ROZDZIAŁ XV
Materiały wyjściowe do projektowania
Materiały wyjściowe do projektowania zostaną przekazane Uczestnikom konkursu wraz z zawiadomieniem
o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeniem do złożenia pracy konkursowej.
1.

Mapa topograficzna z naniesionymi granicami opracowania konkursowego (.jpg, .tif) – załącznik nr 1

2.

Mapa syt.-wys. (.dwg) – załącznik nr 2

3.

Informacja ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - załącznik nr 3

4.

Informacja z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 4

5.

Granice obszaru objętego strefą konserwatorską – załącznik nr 5

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz załącznikami

GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI
URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ KOŚCIERSKIEGO PARKU KULTURY
1. Dane Uczestnika
a) Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział jest (*):
…………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko/nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba

b) Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są (*):
…………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko/nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba

…………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko/nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba

…………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko/nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba

2. Zgodnie z dołączonym do Wniosku
konkursu/Uczestników konkursu jest (**):

pełnomocnictwem,

Pełnomocnikiem

Uczestnika

…………………………………………………………………………………………………………………………
(należy uwzględnić odpowiednio załącznik nr 7a lub 7b do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie)

3. Korespondencję dotyczącą konkursu należy kierować na adres:
…………………………………………………………………………………………………………………………
(adresat korespondencji)

…………………………………………………………………………………………………………………………
(adres)

…………………………………………………………………………………………………………………………
(telefon, fax, e-mail)

Jako Uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursie/ Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie (*)
niniejszym składam/ składamy Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej Kościerskiego Parku kultury oraz oświadczamy, że:
1. W załączeniu składam/składamy (*) wymagane dokumenty i oświadczenia, wskazane w Rozdziale IV
Regulaminu konkursu,
2. Zapoznałem/zapoznaliśmy (*) się z treścią Regulaminu konkursu i nie wnoszę/wnosimy (*) do niego
zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy (*) informacje niezbędne do przygotowania pracy konkursowej,
3. Jestem/jesteśmy związany/związani (*) warunkami niniejszego konkursu określonymi w Regulaminie.
(*) niepotrzebne skreślić
(**) wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika

…………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………………

pieczątka i podpis uczestnika konkursu/osób uprawnionych
/upoważnionych do reprezentowania uczestnika

INDEKS ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW
nr załącznika
do wniosku
1
2
3
4
5
6
7

nazwa dokumentu
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o którym mowa
w Rozdziale IV, ust. 1 pkt 1) Regulaminu konkursu
Wykaz osób, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 Regulaminu konkursu.
Oświadczenie dot. posiadanych uprawnień, o których mowa w Rozdziale IV, ust. 1
pkt Regulaminu konkursu.
Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach przez osoby uczestniczące w
wykonywaniu zamówienia
Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, o którym mowa
w Rozdziale IV, ust. 2 pkt 1 Regulaminu
Aktualny odpis z właściwego rejestru bądź oświadczenie dot. osób fizycznych, o
których mowa w Rozdziale IV, ust. 2 pkt 2) Regulaminu konkursu
Oświadczenie dotyczące praw autorskich, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 6
Regulaminu konkursu
Pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 5 Regulaminu konkursu.
(*) dołączyć w przypadku ustanowienia pełnomocnika

Załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………………
pieczątka i podpis uczestnika konkursu/osób uprawnionych
/upoważnionych do reprezentowania uczestnika

Załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie

WYKAZ OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE III UST. 1 PKT 1.2
REGULAMINU KONKURSU
Oświadczam, że dysponujemy lub będziemy dysponować następującymi osobami, które będą wchodziły w skład
zespołu projektowego oraz które w razie wyboru ich pracy będą brały udział w realizacji zamówienia na
opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenu będącej przedmiotem niniejszego zamówienia:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia …………………………….
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia …………………………….
W przypadku uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie warunek ten musi spełniać
przynajmniej jeden z uczestników.

nazwisko i imię członka
zespołu projektowego

posiadane kwalifikacje
zawodowe,
uprawnienia
(nr i zakres uprawnień)

opis doświadczenia
(czas trwania, opis zadań
potwierdzających spełnienie warunku
udziału w postępowaniu)

Informacja o podstawie
do dysponowania tymi
osobami

UWAGA:
w tabeli powyżej należy wymienić wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu projektowego

Oświadczam, że:
1. Dysponuję/my osobami wymienionymi w poz. ........... wykazu,
2. nie dysponuję/my osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu, lecz będziemy dysponować, na
potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. osób.

…………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………………
pieczątka i podpis uczestnika konkursu/osób uprawnionych
/upoważnionych do reprezentowania uczestnika

Załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wskazane w załączniku nr 2 do
wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie posiadają wymagane uprawnienia do projektowania w
specjalności
a)

architektonicznej,

b)

urbanistycznej.

…………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………………

pieczątka i podpis uczestnika konkursu/osób uprawnionych
/upoważnionych do reprezentowania uczestnika

Załącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie
przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

…………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………………

pieczątka i podpis uczestnika konkursu/osób uprawnionych
/upoważnionych do reprezentowania uczestnika

Załącznik nr 5 do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Niniejszym oświadczam, że należę/nie należę* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty:
1)……………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………………...
* niepotrzebne skreślić

…………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………………

pieczątka i podpis uczestnika konkursu/osób uprawnionych
/upoważnionych do reprezentowania uczestnika

Załącznik nr 6 do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
DOT. PRAW AUTORSKICH
1. Działając w imieniu własnym/reprezentowanego przeze mnie Uczestnika konkursu(*) niniejszym
zobowiązuję się, że przy tworzeniu koncepcji będącej przedmiotem niniejszego konkursu nie naruszy on
praw autorskich osób trzecich ani innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim,
oraz że będą mu przysługiwały wszystkie prawa do koncepcji architektonicznej zgłoszonej w niniejszym
konkursie. Oświadczam również, że Uczestnik konkursu poniesie wyłączną, pełną i nieograniczoną
odpowiedzialność majątkową i osobistą oraz zobowiązuje się bezwarunkowo zwolnić Organizatora
konkursu z jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku zgłoszenia roszczeń przeciwko Organizatorowi
konkursu, gdyby przy tworzeniu pracy konkursowej zostały naruszone przez Uczestnika konkursu prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej, bądź jakiekolwiek inne prawem chronione interesy osób
trzecich.
2. Oświadczam, że z chwilą przyjęcia nagrody, przenoszę nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do nagrodzonej przez Sąd Konkursowy pracy konkursowej oraz własność egzemplarza
nośnika, na którym jest utrwalona nagrodzona praca. Praca konkursowa może być wydana przez
Zamawiającego innemu podmiotowi w celu opracowania na jej podstawie kompletnej dokumentacji
planistycznej (będącej podstawą sporządzenia/zmiany odpowiedniego planu zagospodarowania
przestrzennego), architektonicznej, projektowej i budowlano-wykonawczej. Na podstawie powyższych
szczegółowych opracowań mogą być realizowane przez Organizatora prace budowlane oraz
inżynieryjne w zakresie kształtowania krajobrazu.
3. Ponadto oświadczam w imieniu własnym/reprezentowanego przeze mnie Uczestnika konkursu(*), że
wyrażam zgodę na:
a) prezentację zgłoszonej pracy konkursowej podczas wystawy konkursowej
b) wykorzystanie w całości lub części pracy konkursowej bez roszczenia do uczestniczenia
w ewentualnych przyszłych pracach projektowych dotyczących przedmiotu konkursu
c) korzystanie przez Zamawiającego ze zgłoszonej przez Uczestnika konkursu pracy konkursowej na
następujących polach eksploatacji:
- zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie
odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video,
techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika
- publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, dla
celów promocyjnych Zamawiającego, w katalogu konkursowym oraz w środkach masowego
przekazu, a także wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci
multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu
d) przeniesienie nabytych praw autorskich do utworu na osoby trzecie
bez obowiązku zapłaty z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Uczestnika konkursu i
członków zespołu projektowego.
4. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej następuje na
następujących polach eksploatacji (bez odrębnego wynagrodzenia za poszczególne pola):
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie
egzemplarzy do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy
c) wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 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
d) w zakresie opracowywania utworu, w szczególności polegającego na jego przeróbkach,
adaptacjach, rozszerzeniach, ograniczeniach obszaru opracowania i dokonywania wszelkich innych
zmian w celu realizacji zadań własnych Organizatora
e) w zakresie wykonywania utworów zależnych – opracowań projektowych, o których mowa w ust. 2
…………………………………………….
miejscowość, data

(*) niepotrzebne skreślić

……………………………………………………

pieczątka i podpis uczestnika konkursu/osób uprawnionych
/upoważnionych do reprezentowania uczestnika

Załącznik nr 7a do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie

PEŁNOMOCNICTWO
Uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursie:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania

ustanawia pełnomocnika:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa pełnomocnika oraz jego adres

do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

UWAGA: dokument powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie.

…………………………………………….

……………………………………………………

miejscowość, data

pieczątka i podpis uczestnika konkursu/osób uprawnionych
/upoważnionych do reprezentowania uczestnika

Załącznik nr 7b do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie

PEŁNOMOCNICTWO
Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie(*):
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania

………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania

………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania

ustanawiają wspólnego pełnomocnika:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa pełnomocnika oraz jego adres

do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie i składania oświadczeń woli w ich imieniu.
…………………………………………….

……………………………………………………

miejscowość, data

pieczątka i podpis uczestnika konkursu/osób uprawnionych
/upoważnionych do reprezentowania uczestnika

…………………………………………….

……………………………………………………

…………………………………………….

……………………………………………………

miejscowość, data

miejscowość, data

pieczątka i podpis uczestnika konkursu/osób uprawnionych
/upoważnionych do reprezentowania uczestnika

pieczątka i podpis uczestnika konkursu/osób uprawnionych
/upoważnionych do reprezentowania uczestnika

UWAGA: dokument powinien być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
KAŻDEGO z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie.
(*) należy wymienić wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie

Wzór karty identyfikacyjnej
Kartę identyfikacyjną sporządzoną zgodnie z poniższym wzorem, należy dołączyć do pracy konkursowej
w zamkniętej kopercie
KARTA IDENTYFIKACYJNA
UCZESTNIKA KONKURSU NA OPRACOWNIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
KOŚCIERSKIEGO PARKU KULTURY
1. Dane Uczestnika konkursu:
a) Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział jest (*):
…………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko/nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba

b) Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są (*):
…………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko/nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba

…………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko/nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba

…………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko/nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba

2. Lista członków zespołu projektowego
l.p.
1.
2.
……

Imię i nazwisko Członka zespołu projektowego

własnoręczny podpis

SZEŚCIOCYFROWY NUMER ROZPOZNAWCZY, KTÓRYM OZNACZONA JEST PRACA KONKURSOWA

…………………………………………….
miejscowość, data

(*) niepotrzebne skreślić

……………………………………………………

pieczątka i podpis uczestnika konkursu/osób uprawnionych
/upoważnionych do reprezentowania uczestnika

