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Rozdział I 

Organizator i Zamawiający konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest GMINA MIASTO ELBLĄG (REGON 170747715, NIP 5783051446). 

Organizator konkursu jest Zamawiającym. 

Obsługę techniczną i finansową konkursu zapewnia Departament Urbanistyki i Architektury Urzędu 

Miejskiego w Elblągu. 

 

Kierownik Organizatora:    PREZYDENT MIASTA ELBLĄGA 

 

Adres/Siedziba :     Urząd Miejski w Elblągu 

       Departament Urbanistyki i Architektury 

       ul. Łączności 1   

       82 – 300 Elbląg 

 

Tel.:       55 239 30 72 

Fax:       55 239 33 55 

Strona internetowa:    www.elblag.eu  

       baner:   REWITALIZACJA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO 

         KONKURS EUROPARK etap I 

        www.planowanie.umelblag.pl  

       zakładka:  KONKURSY: 

• KĄPIELISKO MIEJSKIE – EUROPARK I 

Adres poczty elektronicznej:   konkurs@umelblag.pl 

 

Nr referencyjny 

nadany sprawie przez Organizatora:  DUA.7011.1.2016 

 

Rozdział II 

Forma konkursu i podstawa prawna 

 

1. Przedmiotowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny jest konkursem otwartym, 

jednoetapowym, w którym uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie,   

a Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych 

uczestników spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie. 
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2. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym przede 

wszystkim następujących ustaw: 

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) 

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 380); 

c) ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006r., 

Nr 90,  poz. 631 z późn. zm.); 

d) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 

3. Językiem konkursu jest język polski. Wszelkie dokumenty, rysunki i ich opisy, opracowania, 

korespondencja pomiędzy Organizatorem i Uczestnikami Konkursu prowadzona będzie w języku 

polskim. Dokumenty złożone w języku innym niż język polski, bez tłumaczenia na język polski, nie 

będą rozpatrywane. 

4. W Konkursie - do chwili rozstrzygnięcia - obowiązuje zasada anonimowości prac konkursowych. 

Sposób przygotowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu nie narusza praw autorskich. 

5. Zespół Autorski (Autora) pracy konkursowej, która otrzyma pierwszą nagrodę, Organizator 

zaprosi do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,  zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych, celem uzgodnienia warunków wykonania kompleksowej dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej całości lub wskazanego przez Organizatora fragmentu (etapu 

realizacji) koncepcji, która otrzyma pierwszą nagrodę. 

6. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa, którą Autor wybranej pracy konkursowej wykona w 

ramach udzielonego zamówienia publicznego, musi odpowiadać przepisom obowiązującego 

prawa, w tym przede wszystkim rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 

2013 r., poz. 1129). 

7. Dokonując opisu przedmiotu zamówienia należy przestrzegać zasad i wymagań określonych 

ustawą Prawo zamówień publicznych, zwłaszcza ujętych w art. 29 ust. 2. i 3. 

8. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Gminy Miasta Elbląg.  

 

Rozdział III 

Cel i przedmiot konkursu 

 

1. Celem konkursu jest: 

 

1.1. znalezienie innowacyjnego oraz proekologicznego rozwiązania rewitalizacji zdegradowanego 

otwartego kąpieliska miejskiego, polegającej na przebudowie/modernizacji/adaptacji niecki basenu 
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wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niej, jako kontynuacji zrealizowanego I etapu Centrum 

Rekreacji Wodnej „Dolinka” w Elblągu przy ul. Moniuszki 25, w ramach realizacji miejskiego kompleksu 

sportowo – rekreacyjnego pn. EUROPARK; 

 

1.2. wybór najlepszej pracy konkursowej, tj. koncepcji programowo - przestrzennej rewitalizacji 

otwartego kąpieliska miejskiego, poprzedzający zlecenie Autorowi (Zespołowi Autorskiemu) pracy 

konkursowej, która otrzyma pierwszą nagrodę, opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

całości lub wskazanego przez Organizatora fragmentu (etapu realizacji) zwycięskiej koncepcji.  

 

2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rewitalizacji 

otwartego kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej w Elblągu, składającej się z: 

 

2.1 Koncepcji zagospodarowania terenu, w granicach opracowania określonych w Załączniku 7                    

do niniejszego Regulaminu  

 

2.2. Koncepcji architektonicznej obiektów, w granicach opracowania określonych w Załączniku 7                    

do niniejszego Regulaminu  

 

2.3. Określenia planowanych łącznych kosztów realizacji i eksploatacji inwestycji, o których mowa                

w Rozdziale IV pkt. 2 i Rozdziale X ppkt. 5.1. 

 

Szczegółowe wymagania funkcjonalno – użytkowe określone zostały w  Załączniku 7 do Regulaminu 

konkursu. 

 

Rozdział IV 

Planowane łączne koszty wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej                              

 

1. Cena bez VAT zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej całości lub 

wskazanego przez Organizatora fragmentu (etapu realizacji) koncepcji, która otrzymała pierwszą 

nagrodę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, wynosi maksymalnie 500 000 złotych (pięćset tysięcy 

złotych). Wielkość ta może być zmieniona w zależności od rozwiązań przyjętych w wybranej pracy 

konkursowej oraz w trakcie negocjowania warunków umowy. Z uwagi na specyfikę planowanej 

inwestycji, w tym programowania funkcji i projektowania rozwiązań technicznych i technologicznych, od 

Autorów wybranej pracy oczekuje się podjęcia współpracy i uwzględnienia uwag i zaleceń 

pokonkursowych oraz wprowadzenia na etapie zlecania opracowania dokumentacji projektowo - 
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kosztorysowej zmian funkcjonalnych w przyjętych rozwiązaniach wynikających z przepisów 

szczegółowych, a także uszczegółowień w zakresie funkcjonalności mogących powstać z uwagi na  

usprawiedliwione potrzeby Organizatora, m.in. konieczność wprowadzenia optymalnych rozwiązań 

finansowania i eksploatacji założonych w koncepcji funkcji użytkowania.  

 

2. Organizator nie określa maksymalnych łącznych kosztów realizacji inwestycji. Organizator wymaga od 

Uczestników konkursu złożenia wraz z pracą konkursową informacji o planowanych łącznych kosztach 

realizacji i eksploatacji inwestycji zgodnie z Załącznikiem 18. Organizator uzależnia zlecenie Zwycięscy 

konkursu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla całości lub wskazanego 

fragmentu koncepcji (etapu realizacji) od kosztów realizacji i eksploatacji inwestycji, co stanowić 

będzie przedmiot negocjacji, o których mowa w pkt. 1. Uczestnik oszacuje również, według Załącznika 

18, koszty wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla całości koncepcji oraz dla każdego 

zaproponowanego etapu realizacji koncepcji osobno. 

 

3. Przed przystąpieniem do negocjacji Organizator może zlecić na własny koszt niezależnemu 

Wykonawcy wykonanie „Studium przedrealizacyjnego inwestycji” w celu weryfikacji kosztów 

wykonania i eksploatacji rozwiązań zawartych w zwycięskiej pracy. Wnioski zawarte w 

przedmiotowym dokumencie Organizator weźmie pod uwagę w trakcie negocjowania warunków 

umowy, o której mowa w pkt. 1. 

 

Rozdział V 

Harmonogram konkursu 

 

1. Ogłoszenie konkursu 09.05. 2016 r. 

 

2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 30 maja 2016 r. do godz. 15.00 

 

3. Termin składania prac konkursowych: 05 września 2016 r. do godz. 15.00 

 

4. Ogłoszenie wyników konkursu: 10 października 2016 r. 

 

5. Wydanie nagród i zaproszenie do negocjacji: do 14 listopada 2016 r. 
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Rozdział VI 

Warunki udziału w konkursie  

 

1. Uczestnikiem konkursu mogą być: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, spełniający następujące wymagania:  

 

1.1 spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania: 

Organizator nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Uczestnik 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny – ocena spełniania warunku dokonana będzie 

na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik 2 do Regulaminu 

 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Organizator nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Uczestnik 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny – ocena spełniania warunku dokonana będzie 

na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik 2 do Regulaminu 

 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania pracy 

konkursowej:  

Uczestnik musi dysponować osobami (potencjałem kadrowym) zdolnym do wykonania niniejszej 

pracy konkursowej, tj. dysponować Zespołem osób, w którego skład wchodzi co najmniej 1 osoba 

posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez 

ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

290). Osoby posiadające wskazane powyżej uprawnienia powinny być wpisane na listę członków 

właściwej Izby Samorządu Zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 

1946 z późn. zm.). 

UWAGA: 

Ilekroć Organizator wymaga określonych uprawnień budowlanych (w tym przynależności do określonego 

samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów 

prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
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Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych 

działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 

 

W przypadku „Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” powinni oni wykazać, 

że warunki określone w niniejszym punkcie spełniają łącznie. 

 

d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:  

 Organizator nie  precyzuje w  tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Uczestnik 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny – ocena spełniania warunku dokonana będzie na 

podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik 2 do Regulaminu. 

 

1.2 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

W przypadku „Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie" warunek ten musi spełniać 

każdy z Uczestników indywidualnie wg Załącznika 4. 

 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w konkursie Organizator żąda złożenia 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VII. 

 

3. Organizator dokona oceny spełnienia przez Uczestników warunków udziału w konkursie na dzień 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie wg metody „spełnia/nie spełnia”. 

 

4. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby, które są członkami Sądu Konkursowego oraz osoby, które 

brały udział w organizowaniu i przygotowywaniu konkursu. 

 

5. Uczestnicy konkursu muszą być niezależni od Organizatora i członków Sądu Konkursowego. 

 

Rozdział VII 

Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Uczestnicy konkursu 

 

1. W celu wykazania spełniania przez Uczestnika konkursu warunków udziału w konkursie, Uczestnik 

składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie stanowiącym Załącznik 1 do 
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Regulaminu: 

 

a) oświadczenie Uczestnika konkursu o spełnianiu warunków udziału w konkursie (Załącznik 2), 

b) wykaz osób, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1.1 ppkt c (Załącznik 3), 

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w konkursie na podstawie art. 24 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Załącznik 4). 

W przypadku składania wniosku przez „Uczestników konkursu wspólnie biorących udział 

w konkursie" wymagany dokument musi być złożony przez każdego Uczestnika. 

 

2. Dodatkowo Organizator wymaga, aby Uczestnik konkursu złożył wraz z wnioskiem o dopuszczenie 

do udziału w konkursie oświadczenie dot. praw autorskich wg Załącznika 5.  

 

3. Dokumenty składane przez Uczestników konkursu, a wymienione w niniejszym Regulaminie należy 

złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu. 

 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Uczestnika konkursu lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. 

 

5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie i każdy z załączników powinny zostać podpisane 

przez Uczestnika konkursu lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu 

oświadczenia woli. 

 

6. Każdy Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika do złożenia wniosku o dopuszczenie 

do udziału w konkursie i składania oświadczeń woli w jego imieniu. 

 

7. 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. 

 

Rozdział VIII 

Miejsce, termin i sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie  

 

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w sekretariacie Departamentu 

Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 82 – 300 Elbląg. 
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2. W przypadku składania wniosku drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin 

jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Organizatora.  

 

3. Termin składania wniosku wraz z wymaganymi dokumentami upływa 30 maja 2016 r. godz. 15.00.  

 

4. Wniosek złożony po terminie zwracany będzie bez otwierania po ogłoszeniu wyników konkursu.  

 

5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie winien być sporządzony w języku polskim, zgodnie 

z formularzem stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.  

 

6. Uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Uczestnik, który 

złoży więcej niż jeden wniosek podlegać będzie wykluczeniu z udziału w konkursie z tym zastrzeżeniem, 

że za złożenie wniosku uważa się także dokonanie tej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem 

konkursu.  

 

7. Wszystkie dokumenty tworzące wniosek powinny posiadać ponumerowane strony i być spięte – 

zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. 

 

8. Wniosek  należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się 

z jego treścią przed terminem otwarcia wniosków. 

 

9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający 

jego przypadkowe otwarcie oraz oznaczony następująco: „KONKURS: REWITALIZACJA KĄPIELISKA 

MIEJSKIEGO – EUROPARK I – NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW O 

DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE” 

 

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem wniosku o dopuszczenie do udziału 

w konkursie ponosi Uczestnik konkursu. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów zgłoszenia 

do udziału w konkursie. 

 

11. Uczestnik może przed upływem terminu składania wniosków wycofać wniosek. Wycofanie wniosku 

wymaga zachowania formy pisemnej. Wycofanie wniosku powinno znaleźć się w zamkniętej kopercie 

odpowiednio oznaczonej „Wycofanie”, i opisane jak w pkt. 9. 
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Rozdział IX 

Klasyfikacja Uczestników konkursu 

 

1. Niezwłocznie po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 

Organizator dokonuje ich otwarcia. 

 

2. Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych 

Uczestników konkursu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie konkursu. Zawiadomienie 

o dopuszczeniu do udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaproszeniem do składania prac 

konkursowych. 

 

3. Uczestnicy niespełniający wymogów Regulaminu konkursu podlegać będą wykluczeniu, 

z zastrzeżeniem pkt 3.1 i 3.2 

 

3.1. Organizator wzywa Uczestników, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Organizatora oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w konkursie lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Organizatora 

oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia 

w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia wniosek podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie konkursu. Złożone na wezwanie Organizatora oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez Uczestnika warunków udziału w konkursie nie później niż w dniu, w którym 

upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.  

3.2. Organizator wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. 

 

4. O wyniku kwalifikacji Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestników konkursu, a także umieści 

powyższą informację na swojej stronie internetowej.   

 

Rozdział X 

Sposób opracowania i składania prac konkursowych   

 

1. Praca będąca przedmiotem konkursu, o którym mowa w Rozdziale III pkt. 2, powinna składać się z 

części graficznej i części opisowej oraz wersji elektronicznej, a także być sporządzona w języku polskim.  

 

2. Praca konkursowa powinna zostać opakowana w sposób gwarantujący nienaruszalność opakowania 
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prac konkursowych, a także nie zawierać informacji na jakichkolwiek elementach prac konkursowych 

mogących umożliwić przedwczesną identyfikację Autora pracy. W przypadku przesłania pracy 

konkursowej za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie lub 

innym dokumencie nie mogą być adresem i nazwą uczestnika konkursu. W przypadku niespełnienia tego 

warunku, czyli ujawnienia Autora pracy konkursowej, praca taka będzie podlegała odrzuceniu, a 

Uczestnik wykluczeniu z konkursu. 

 

3. Nie dopuszcza się składania wariantowych prac konkursowych.  

 

4. Część graficzna: 

4.1 Część graficzna pracy konkursowej obejmuje wykonanie rysunków niezbędnych do przedstawienia 

koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji kąpieliska miejskiego w dwóch formatach:                     

na 4 sztywnych lekkich planszach o grubości 5-10 mm o układzie poziomym w formacie 700x1000 mm 

oraz na papierze w formacie A3 – wpiętą do części opisowej, w tym: 

 

a) rzuty poziome zagospodarowania terenu w skali 1:1000 z czytelnym przedstawieniem 

projektowanego zagospodarowania terenu, obiektami, drogami, podjazdami, ciągami pieszymi 

i zielenią oraz innymi elementami pozwalającymi na jednoznaczne odczytanie projektowanych 

rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, 

b) przedstawienie etapowania realizacji inwestycji, 

c) wizualizacja zagospodarowania terenu w formacie 3D, 

d) przekroje, widoki, perspektywy, wizualizacje uzupełniające, 

e) schemat technologiczny oczyszczania wody, 

f) obiekty kubaturowe, elementy małej architektury, wybrane fragmenty i detale w skalach 

umożliwiających odczytanie idei projektu, 

 

Na planszach dopuszcza się umieszczanie innych, dodatkowych szkiców, schematów, rysunków                             

i wizualizacji, które obrazować będą przyjęte rozwiązania projektowe.  

Na jednej z plansz należy zamieścić opis w postaci podsumowania przyjętych rozwiązań projektowych,       

w szczególności: 

− opis funkcjonalny z zestawieniem powierzchni, 

− ideę projektu, 

− rodzaje materiałów wykorzystanych do budowy oraz wykończenia obiektu. 
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5. Część opisowa, tj. tekst opisu koncepcji powinna być złożona w dwóch egzemplarzach w formie trwale 

spiętego zeszytu A3 z ponumerowanymi stronami w objętości do 5 stron opisu (nie licząc załączonych 

stron tytułowych), co stanowi 10 stron w formacie A4. Opis powinien zawierać stronę tytułową wraz                    

z sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym, która zostanie usunięta po nadaniu pracom kolejnych 

numerów przez organizatora oraz drugą stronę tytułową bez sześciocyfrowego numeru 

rozpoznawczego, na której wprowadzony zostanie numer nadany pracy przez Organizatora. 

 

5.1. Część opisowa powinna zawierać: 

a) wyjaśnienie zasad i uzasadnienie rozwiązań przyjętych w koncepcji w zakresie: funkcji, 

urbanistyki, architektury, konstrukcji, instalacji, materiałów, technologii oczyszczania wody, 

komunikacji, 

b) opis i uzasadnienie przejętego w pracy konkursowej etapowania realizacji inwestycji, 

b) określenie docelowej zrównoważonej liczby uczestników (przepustowości) dla Centrum Rekreacji 

Wodnej (CRW I + teren objęty konkursem) oraz osobno dla każdego z zaproponowanych etapów 

realizacji inwestycji, 

c) wyliczenie powierzchni dla podstawowych elementów funkcjonalnych (stref) w odniesieniu do 

całości koncepcji oraz poszczególnych etapów realizacji inwestycji na jej podstawie, jako 

pochodnych zakładanej zrównoważonej liczby uczestników (przepustowości) oraz założonego 

standardu oferowanych usług, 

d) zestawienie wielkości poszczególnych obiektów (powierzchnia zabudowy, powierzchnia 

użytkowa całkowita, kubatura), 

e) wyliczenie zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną oraz opis przyjętej koncepcji 

systemu wentylacji i klimatyzacji oraz wynikająca z wyliczeń przyjęta wielkość pomieszczeń 

technicznych, 

f) określenie ilości miejsc parkingowych, 

g) określenie planowanych łącznych kosztów realizacji i eksploatacji inwestycji zgodnie                                   

z Załącznikiem 18 

 

Do części opisowej należy dołączyć pomniejszenia plansz do formatu A3 – bez sześciocyfrowego numeru 

rozpoznawczego.  

 

6. Wersja elektroniczna:  

6.1. W celu umożliwienia wykorzystania prac zgodnie z Regulaminem konkursu, jego uczestnicy 

zobowiązani są do przekazania Organizatorowi zawartości opracowanej pracy konkursowej w postaci 

zapisu elektronicznego na nośniku CD/DVD w formatach: 
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a) Część graficzna (plansze) w dwóch formatach: 

− .tif 300dpi  

− .pdf (pomniejszone do wymiarów A3)  

b) Część opisowa  

− .doc (wymiar A3) i .pdf (wymiar A3) zapisana w odrębnym katalogu  

 

7. Sposób oznakowania i składania prac konkursowych: 

7.1. Praca musi być oznaczona sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym wybranym dowolnie 

przez Uczestnika konkursu. Numer należy umieścić na wszystkich elementach pracy: 

− na planszach  

− na płycie CD 

− na tytułowej (dodatkowej) stronie opisu 

− na pokwitowaniu złożenia pracy konkursowej 

− na kopercie, o której mowa w pkt. 7.3 

− na opakowaniu pracy konkursowej.  

Nie należy umieszczać numeru na pomniejszeniach plansz załączonych do opisu. 

 

7.2. Na rysunkach i opisie zapisanych na płycie CD/DVD należy usunąć sześciocyfrowy numer 

rozpoznawczy i zagwarantować anonimowość zapisanych danych (usunąć z plików źródłowych 

informacje o komputerze, na którym następowało ich opracowanie) Sześciocyfrowy numer 

rozpoznawczy należy natomiast zapisać bezpośrednio na płycie CD/DVD. 

 

7.3. Sześciocyfrowy numer rozpoznawczy należy umieścić także na stanowiącej Załącznik 6 do 

niniejszego Regulaminu karcie identyfikacyjnej, którą należy opakować w zamkniętą kopertę oznaczoną 

napisem „Karta Identyfikacyjna” i dołączyć do pracy konkursowej.    

 

7.4. Całość opracowania musi być zapakowana w jeden pakiet z wpisaną w prawym górnym rogu              

sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym. Na opakowaniu powinien się znaleźć adres Organizatora 

konkursu i napis: „KONKURS: REWITALIZACJA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO – EUROPARK I – NIE OTWIERAĆ 

PRZED TERMINEM SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH”. Praca konkursowa musi zostać opakowana                

w sposób gwarantujący nienaruszalność opakowania prac konkursowych. Na planszach i dołączonych 

materiałach nie mogą być zamieszczane – pod rygorem niespełnienia warunków Konkursu – żadne 

oznaczenia umożliwiające identyfikację Uczestnika Konkursu przed zakończeniem czynności Sądu 

Konkursowego związanych z oceną i rozstrzygnięciem konkursu. 
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8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem pracy konkursowej ponosi Uczestnik 

konkursu. Organizator nie przewiduje zwrotu ww. kosztów.  

 

Rozdział XI 

Miejsce oraz termin składania prac konkursowych 

 

1. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu 

Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 

 

2. W przypadku składania pracy drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin 

jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina jej otrzymania przez Organizatora. 

 

3. Termin składania prac konkursowych upływa 05 września 2016 r. godz. 15.00. Decyduje data i godzina 

otrzymania pracy przez Organizatora.  

 

4. Organizator wystawia pokwitowanie przyjęcia pracy konkursowej. 

 

5. Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania 

po ogłoszeniu wyników konkursu.  

 

6. Praca konkursowa może być wycofana wyłącznie przed upływem terminu składania prac 

konkursowych. 

 

Rozdział XII 

Ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. Praca konkursowa powinna spełniać wszelkie wymogi określone w niniejszym Regulaminie.  

 

2. Praca konkursowa zostanie poddana ocenie formalnej i merytorycznej. 

 

3. Ocena formalna prac konkursowych zostanie dokonana przez Organizatora. W ramach oceny 

formalnej dokona on sprawdzenia spełnienia wymagań dotyczących sposobu opracowania i składania 

prac konkursowych określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności braku informacji 

na poszczególnych elementach prac konkursowych mogących umożliwić przedwczesną identyfikację 

Autora pracy, stanu opakowań oraz nada pracom kolejne numery.  
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3.1 Prace niespełniające wymogów formalnych nie będą podlegały ocenie merytorycznej i zostaną 

odrzucone. Uczestnik, którego praca zostanie odrzucona zostanie wykluczony z konkursu.  

 

3.2 Organizator deponuje karty identyfikacyjne w zamkniętym miejscu do czasu rozstrzygnięcia 

konkursu. 

 

3.3 Organizator sporządza protokół z oceny formalnej prac konkursowych, a następnie przekazuje 

je protokolarnie Sądowi Konkursowemu.  

 

4. Oceny merytorycznej złożonych prac konkursowych dokona Sąd Konkursowy na posiedzeniach 

zamkniętych, w oparciu o następujące kryteria: 

 

A. zgodność z założeniami funkcjonalno-użytkowymi (spełnienie wymagań Organizatora zawartych 

w założeniach funkcjonalno - użytkowych stanowiących Załącznik 7 do niniejszego Regulaminu 

konkursu) 

- od 0 pkt. do 40 pkt. 

 

B. kreatywność, oryginalność, atrakcyjność proponowanych rozwiązań projektowych                      

(w szczególności walory estetyczne i przestrzenne stanowiące o indywidualnym charakterze miejsca 

oraz spójność z otoczeniem w miejscu lokalizacji) 

- od 0 pkt. do 20 pkt. 

 

C. efektywność ekonomiczna rozwiązań pod względem realizacyjnym i eksploatacyjnym  

- od 0 pkt. do 20 pkt. 

 

D. aspekty ochrony zasobów przyrodniczych, w tym rozwiązanie problemów technicznych 

związanych z zapewnieniem właściwych standardów sanitarnych na kąpielisku 

- od 0 pkt. do 20 pkt. 

 

4.1 Liczba punktów, jakie każda z prac konkursowych otrzyma za stopień spełnienia poszczególnych 

kryteriów wyliczona będzie wg wzoru: 

ocena punktowa danej pracy wyliczona przez członka Sądu Konkursowego = A + B + C + D = max 100 pkt. 

 

Ocena każdej pracy, wg powyższego wzoru, zostanie dokonana indywidualnie przez każdego z członków 

Sądu Konkursowego mających prawo głosu. 
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Suma punktów, jakie dana praca otrzyma w konkursie – to suma ocen poszczególnych członków Sądu 

Konkursowego podzielona przez ilość członków biorących udział w ocenie. 

 

4.2. Prace zostaną nagrodzone według otrzymanej punktacji. 

 

4.3. Za najlepszą zostanie uznana praca konkursowa, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów 

(najwyższą sumaryczną ocenę wyrażoną w punktach ze wszystkich prac).  

 

4.4. W przypadku, jeżeli którakolwiek z prac otrzyma taka samą liczbę punktów, Sąd Konkursowy 

podejmie decyzje w kwestii przyznania nagrody większością głosów w obecności co najmniej połowy 

jego członków. W przypadku równej ilości głosów zadecyduje głos Przewodniczącego Sądu 

Konkursowego. Postanowienia pkt. 4.3. znajdą zastosowanie odpowiednio.  

 

4.5. Sekretarz konkursu sporządza protokół z przeprowadzonej przez Sąd Konkursowy oceny 

merytorycznej prac konkursowych. 

 

4.6. Po rozstrzygnięciu konkursu (tj. po zakończeniu oceny prac przez Sąd Konkursowy) i po 

zatwierdzeniu wyników konkursu przez Kierownika Organizatora, Sąd Konkursowy na posiedzeniu 

dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych. 

 

4.7. W przypadku stwierdzenia po identyfikacji prac konkursowych, że praca konkursowa została złożona 

przez Uczestnika niezaproszonego do złożenia pracy konkursowej lub jeśli Uczestnik konkursu występuje 

w więcej niż jednej pracy konkursowej taka praca lub prace zostaną odrzucone. W takich okolicznościach 

Uczestnik konkursu zostanie wykluczony z konkursu.  

 

4.8. Po wykluczeniu Uczestnika z konkursu nagrody zostaną przyznane według otrzymanej punktacji na 

posiedzeniu Sądu Konkursowego.  

 

5. Organizator unieważni konkurs, jeżeli: 

 a. nie zostanie złożony co najmniej jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, 

 b. nie zostanie złożona co najmniej jedna praca konkursowa, 

 c. nie zostanie rozstrzygnięty konkurs. 

Do unieważnienia konkursu stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Rozdział XIII 

SĄD KONKURSOWY  

 

1. Skład Sądu Konkursowego: 

 

1) PRZEWODNICZĄCY: mgr inż. arch. Jacek Bocheński – urbanista   

2) SĘDZIA REFERENT:  mgr inż. arch. Barbara Czajkowska – architekt-urbanista 

 CZŁONKOWIE:    

3) mgr inż. Agnieszka Banaś – kierownik Biura Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu  

4) mgr Aneta Janczuk – główny specjalista ds. sportu i rekreacji w Urzędzie Miasta w Kętrzynie  

5) mgr inż. Leszek Kraszewski –  PPHU B&L RENTOWNE BASENY      

 

2. Organizator konkursu powołuje Sekretarza Konkursu w osobie mgr inż. Katarzyny Wiśniewskiej. 

Sekretarz Konkursu nie jest członkiem Sądu Konkursowego i nie bierze udziału w przyznawaniu punktów 

pracom konkursowym. 

 

3. Do obsługi administracyjno-biurowej konkursu zostały powołane: mgr Monika Goryszewska oraz  

Dominika Binder – asystentki Sekretarza Konkursu. 

 

4. Do obsługi prawnej konkursu został powołany radca prawny w osobie mec. Renaty Kobieli. 

 

Rozdział XIV 

Nagrody 

 

1. Organizator konkursu przyzna nagrody pieniężne za prace konkursowe o łącznej wysokości 55 000 zł 

(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

 

2. Przewidziano następujący podział nagród: 

a) pierwsza nagroda 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), 

b) druga nagroda 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), 

c) trzecia nagroda 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 

 

3. Niezależnie od nagród pieniężnych Organizator konkursu, przyzna Uczestnikowi konkursu, którego 

praca została najwyżej oceniona (otrzymała pierwszą nagrodę), nagrodę w postaci zaproszenia 
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do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej obejmującej w szczególności:  

a) Projekt budowlany obejmujący wszystkie projektowane obiekty budowlane (z wyłączeniem obiektów 

w strefie komercyjnej) wraz z projektem zagospodarowania terenu, wizualizacją architektoniczną oraz 

planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uzgodnieniami, w granicach całości lub wskazanego 

fragmentu (etapu realizacji) koncepcji, która otrzymała pierwszą nagrodę,  zgodnie                                    

z postanowieniami Rozdziału IV;  

b) Projekty wykonawcze wszystkich branż wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi i zestawieniami wyposażenia 

technicznego; 

c) pełnienie nadzoru autorskiego. 

 

4. Praca, aby mogła zostać nagrodzona musi uzyskać ocenę co najmniej 60% możliwej do uzyskania 

liczby punktów. 

 

5. Warunkiem przyznania pierwszej nagrody jest rekomendowanie pracy konkursowej przez Sąd 

Konkursowy do realizacji.  

 

6. Sąd konkursowy może podjąć decyzję o odstąpieniu od przyznania jednej lub wszystkich nagród, gdy 

przedstawione prace nie spełniają oczekiwań Organizatora konkursu . 

 

7. Sąd Konkursowy może przyznać niepieniężne wyróżnienia honorowe.  

 

8. Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu                

o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla całości lub 

wskazanego fragmentu koncepcji (etapu realizacji), zobowiązany jest do przystąpienia do negocjacji                  

w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora konkursu oraz do podpisania umowy na warunkach 

określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy zawartych w załączniku 17 oraz uzgodnionych                       

w trakcie negocjacji. 

 

9. Organizator konkursu zastrzega sobie w trakcie negocjacji prawo zobowiązania Uczestnika konkursu, 

który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 

tego, aby przy sporządzaniu projektu stanowiącego szczegółowe opracowanie pracy konkursowej 

uwzględnił zalecenia pokonkursowe ujęte w opinii Sądu o pracy konkursowej oraz zalecenia 
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Organizatora konkursu. Wprowadzenie tych zaleceń odbędzie się w ramach wynagrodzenia                                   

za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 

 

10. Organizator konkursu może nie zawrzeć umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej z Autorem nagrodzonej pierwszą nagrodą pracy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że realizacja inwestycji nie będzie leżała w interesie publicznym, jeżeli nie 

można było tego przewidzieć przed ogłoszeniem niniejszego Konkursu, bądź wystąpi jakakolwiek 

przesłanka skutkująca koniecznością unieważnienia postępowania, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 i 7 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

11. Niezawarcie przez Organizatora konkursu z Autorem nagrodzonej pracy konkursowej umowy na 

wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie stanowi dla Autora nagrodzonej pracy 

konkursowej podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń, w tym z zakresu prawa autorskiego. 

 

12. Nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 

Nagrody pieniężne wypłacane będą na rachunki bankowe wskazane przez nagrodzonych Uczestników 

konkursu w stosownym oświadczeniu, złożonym po ogłoszeniu wyników konkursu. 

 

13. Kwoty nagród pieniężnych podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w stosownych 

przepisach. 

 

14. Zastrzega się możliwość zmiany podziału nagród przez Sąd Konkursowy pod warunkiem 

nieprzekroczenia ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody (55 000 zł). 

 

Rozdział XV 

Sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu. 

 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie wskazanym w Rozdziale V niniejszego Regulaminu. 

 

2. O miejscu i godzinie ogłoszenia wyników konkursu Organizator poinformuje Uczestników konkursu,    

a także umieści powyższą informację na swojej stronie internetowej.  

 

3. O wynikach konkursu jego Uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie po ogłoszeniu wyników,             

a także informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora.  
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4. Nagrodzone i wyróżnione prace po ogłoszeniu wyników zostaną zaprezentowane na publicznej 

wystawie. O miejscu i terminie wystawy Organizator poinformuje nagrodzonych i wyróżnionych 

Uczestników oraz umieści komunikat na swojej stronie internetowej.  

 

5. Wszystkie prace konkursowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora wraz                  

z podaniem Zespołu autorskiego (Autora) po ogłoszeniu wyników konkursu. 

 

6. Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone i wyróżnione, będą mogły zostać odebrane przez 

Uczestników na własny koszt od dnia publicznego ogłoszenia wyników konkursu.  

 

7. Nagrodzone prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora. Kwestie związane z przejściem 

praw autorskich zostały uregulowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

 

Rozdział XVI 

Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac, pola 

eksploatacji prac konkursowych oraz istotne postanowienia umowy 

 

1. Ustalenia niniejszego rozdziału nie naruszają osobistych praw autorskich Autorów prac konkursowych. 

 

2. Organizatorowi konkursu przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania ze wszystkich prac 

konkursowych na następujących polach eksploatacji: 

a) publicznego udostępniania prac konkursowych na stronie internetowej Organizatora oraz                         

w środkach masowego przekazu, w celach promocyjnych, bez ograniczeń terminowych                                    

i terytorialnych, 

b) wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy prac konkursowych w celu umieszczania w dowolnej 

publikacji, bez ograniczeń terminowych i terytorialnych, 

c) wprowadzania do obrotu egzemplarzy prac konkursowych jako części dowolnej publikacji, bez 

ograniczeń terminowych i terytorialnych, 

d) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej, a w szczególności utrwalania całości 

lub dowolnej części pracy na elektronicznych nośnikach informacji, wprowadzania całości lub 

dowolnej części pracy do pamięci komputera, powielania pracy lub jej dowolnej części dowolną 

techniką, w tym drukowanie, kopiowanie, skanowanie. 

 

3. Organizatorowi konkursu przysługuje prawo do bezpłatnego publicznego wystawiania oryginałów 

wyróżnionych prac konkursowych bez ograniczeń terytorialnych, w terminie 12 miesięcy od dnia 
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publicznego ogłoszenia wyników konkursu. po tym terminie wyróżnione prace konkursowe mogą zostać 

odebrane przez Uczestników konkursu. 

                            

4. W dacie przyznania nagrody Autor nagrodzonej pracy konkursowej przenosi na Organizatora konkursu 

autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, a Organizator nabywa je nieodpłatnie, bez 

konieczności składania przez Organizatora ani Autora pracy konkursowej jakichkolwiek dodatkowych 

oświadczeń woli. 

 

5. Przeniesienie praw autorskich nagrodzonych prac konkursowych dotyczy w szczególności 

następujących pół eksploatacji: 

a) wskazanych w pkt  2. 

b) publicznego wystawiania oryginałów prac konkursowych bez ograniczeń terminowych                               

i terytorialnych,                            

c) opracowania utworu, w szczególności jego przeróbki i adaptacji, przy czym za opracowanie nie 

uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem, 

 

a w przypadku pracy konkursowej, która otrzyma pierwszą nagrodę, także: 

d) opracowania utworu polegającego na sporządzeniu utworów zależnych, w szczególności 

projektów budowlanych i wykonawczych, przy czym nie jest wymagane zezwolenie Autora na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

 

Opracowanie utworu zależnego (tj. dokumentacji projektowo – kosztorysowej całości lub 

wskazanego fragmentu koncepcji (etapu realizacji) zostanie powierzone, na zasadach wynikających z 

niniejszego Regulaminu, Uczestnikowi, którego praca otrzyma pierwszą nagrodę, za wyjątkiem 

sytuacji, w której z jakichkolwiek przyczyn, w szczególności wskazanych w Rozdziale XIV Regulaminu 

konkursu, nie dojdzie do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia. W przypadku nie dojścia do 

zawarcia umowy ze Zwycięzcą konkursu lub w przypadku jej rozwiązania albo odstąpienia od niej 

Organizator ma prawo zlecić wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej osobie trzeciej. 

 

W przypadku, gdy Organizator zleci Zwycięscy wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 

dla wskazanego fragmentu koncepcji (etapu realizacji), ma prawo po realizacji przedmiotu umowy 

zlecić osobie trzeciej wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla pozostałych 

fragmentów koncepcji.  

 

W takich przypadkach Autorowi pracy konkursowej nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. 
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6. Na Organizatora przechodzi własność rzeczy składających się na pracę konkursową Uczestnika, 

któremu została przyznana nagroda. Przejście własności następuje nieodpłatnie, z dniem ogłoszenia 

rozstrzygnięcia Sądu Konkursowego o przyznaniu nagrody. 

6.1 Na Organizatora nie przechodzi własność rzeczy składających się na pozostałe prace konkursowe, 

których Autorzy nie zostali nominowani do nagrody, chyba, że uczestnik nie złoży wniosku o zwrot pracy 

konkursowej lub nie odbierze pracy konkursowej w okresie dwóch lat od dnia publicznego ogłoszenia 

wyników konkursu, po tym okresie prace konkursowe zostaną przekazane do brakowania. 

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia uwag i zaleceń do pracy konkursowej, która 

otrzymała pierwszą nagrodę, a od Autora wybranej pracy oczekuje się podjęcia współpracy 

i uwzględnienia uwag i zaleceń pokonkursowych oraz wprowadzenia ich na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

 

8. Ponadto Uczestnik konkursu z chwilą złożenia pracy konkursowej: 

a) oświadcza, że praca konkursowa jest wolna od wad prawnych i nie naruszy jakichkolwiek praw 

osób trzecich (prawo autorskie, prawa własności przemysłowej) 

b) oświadcza, że przed dostarczeniem pracy konkursowej nie dokonał i nie dokona żadnych 

rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzielił i nie udzieli żadnych licencji na 

korzystanie z tych praw, ani nie dokonał i nie dokona ograniczeń w wykonywaniu autorskich 

praw osobistych 

c) w przypadku, gdy do stworzenia pracy niezbędny był wkład twórczy innych osób, oświadcza, że 

zawarł z tymi osobami umowy, w formie pisemnej, o przeniesienie autorskich praw majątkowych 

do tych wkładów, zwierającej jednocześnie zgodę na wykonywanie praw osobistych w zakresie 

wynikającym z warunków i potrzeb niniejszego konkursu 

d) w przypadku, gdy korzystanie z pracy konkursowej przez Organizatora naruszać będzie prawa 

majątkowe lub osobiste osób trzecich, zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kwot poniesionych 

przez organizatora na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, 

jaką Organizator poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania z 

pracy konkursowej 

e) oświadcza, że odpowiada za ewentualne naruszenia praw majątkowych lub osobistych osób 

trzecich, powstałych wskutek wykorzystania przez Uczestnika Konkursu wkładów twórczych tych 

osób i nie będzie dochodzić z tego tytułu roszczeń od Organizatora jak również zobowiązuje się 

do pokrycia wszelkich zobowiązań oraz wszelkich roszczeń, kierowanych z tego tytułu przez 

jakikolwiek podmiot (osobę trzecią) względem Organizatora. 
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9. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zawartej w trybie zamówienia                   

z wolnej ręki opisano w Załączniku 17. 

 

Rozdział XVII 

Środki ochrony prawnej przysługujące Uczestnikom konkursu 

 

1. Uczestnikowi przysługują w niniejszym postępowaniu środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie 

Prawo zamówień publicznych. 

 

2. Środki ochrony prawnej wskazane w pkt. 1 nie przysługują wobec merytorycznych rozstrzygnięć Sądu 

Konkursowego dotyczących oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej. 

 

Rozdział XVIII 

Sposób porozumiewania się Organizatora z Uczestnikami konkursu 

 

1. Językiem niniejszego postępowania konkursowego jest język polski. 

 

2. Konkurs prowadzony jest w formie pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Uczestnicy i Organizator konkursu przekazują pocztą, pocztą elektroniczną, faxem lub osobiście w 

siedzibie Organizatora, z zastrzeżeniem pkt. 3. 

 

3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie powinien być złożony wyłącznie z zachowaniem 

pisemnej formy postępowania, z uwzględnieniem uregulowania art. 27 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

4. Jeżeli Organizator lub Uczestnik konkursu przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 

terminu.  

 

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Uczestnikami konkursu jest Dominika Binder                           
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tel. 55 239 30 73 w godzinach 8.00 – 15.00; e-mail: konkurs@umelblag.pl 

  

7. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adresy wskazane 

w Rozdziale I chyba, że szczegółowe postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.  

 

Rozdział XIX 

Wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu, zmiana treści Regulaminu konkursu.  

 

1. Regulamin konkursu oraz informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Organizatora 

wskazanej w Rozdziale I. 

 

2. Uczestnik konkursu może zwrócić się do Organizatora (w formie określonej w Rozdziale 

poprzedzającym) o wyjaśnienie treści niniejszego Regulaminu konkursu.  

 

3. Organizator konkursu jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, chyba, że wniosek 

o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynął do Organizatora konkursu na mniej niż 6 dni przed terminem 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. W takiej sytuacji wniosek o wyjaśnienie 

może zostać pozostawiony bez rozpoznania jako złożony po terminie. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w uzasadnionych przypadkach zmiany treści 

Regulaminu konkursu przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w konkursie. Dokonana w ten sposób zmiana zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Uczestnikom, 

którzy otrzymali Regulamin konkursu na ich wniosek oraz zamieszczona na stronie internetowej 

Organizatora i od tej chwili będzie ona wiążąca.  

 

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści Regulaminu konkursu niezbędny będzie dodatkowy czas 

na wprowadzenie zmian we wnioskach o dopuszczenie do udziału konkursu Organizator przedłuży 

odpowiedni termin i poinformuje o tym Uczestników, którym przekazano Regulamin na ich wniosek, 

a informację taką zamieści na swojej stronie internetowej. 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmiany 

treści Regulaminu konkursu przed upływem terminu składania prac konkursowych. Dokonana w ten 

sposób zmiana zostanie niezwłocznie przekazana do wiadomości wszystkim Uczestnikom konkursu, 

którzy zostali dopuszczeni do składania prac konkursowych oraz zamieszczona na stronie internetowej 
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Organizatora i od tej chwili będzie ona wiążąca. Zmiana taka każdorazowo połączona będzie 

z przedłużeniem terminu składania prac konkursowych.  

 

7. Organizator udzieli odpowiedzi na pytania pocztą elektroniczną (mailowo) oraz zamieści na swojej 

stronie internetowej treść pytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania. 

 

8. Do upływu terminu składania prac konkursowych Uczestnik, który pobierał Regulamin konkursu 

w wersji elektronicznej ze strony internetowej Organizatora, zobowiązany jest do monitorowania 

tej strony gdyż zamieszczane są tam na bieżąco: 

a) wyjaśnienia oraz zmiany treści Regulaminu konkursu; 

b) zmiany treści ogłoszenia o konkursie. 

 

9. Wyjaśnienia udzielone przez Organizatora konkursu oraz zmiany dokonane w Regulaminie konkursu 

(w tym zmiany terminów) stają się jego integralną częścią i są wiążące dla Uczestników na tych samych 

zasadach co Regulamin konkursu. 

 

Rozdział XX 

Sposób uzyskania Regulaminu konkursu wraz z załącznikami  

 

1. Regulamin konkursu będzie udostępniony na stronie internetowej Organizatora.  

 

2. Ponadto Organizator konkursu będzie udostępniał nieodpłatnie Regulamin konkursu na pisemny 

wniosek przesłany pocztą, pocztą elektroniczną, faxem lub złożony osobiście w siedzibie Organizatora.  

 

3.Regulamin konkursu będzie można otrzymać także w siedzibie Organizatora.  

 

Rozdział XXI 

Wykaz załączników 

 

Załącznik 1 – Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie  

Załącznik 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w konkursie 

Załącznik 3 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Załącznik 4 – Wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w konkursie 

Załącznik 5 – Wzór oświadczenie o przysługiwaniu praw autorskich 

Załącznik 6 – Karta Identyfikacyjna 
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Załącznik 7 – Zadania konkursowe. Założenia funkcjonalno-użytkowe 

Załącznik 8 – Mapa do celów informacyjnych PDF 

Załącznik 9 – Mapa do celów informacyjnych DWG 

Załącznik 10 – Ortofotomapa terenu objętego konkursem 

Załącznik 11 – Ortofotomapa terenu objętego konkursem wraz z otoczeniem 

Załącznik 12 – Dokumentacja fotograficzna 

Załącznik 13 – Koncepcja zagospodarowania EUROPARKU 

Załącznik 14 – Informacje dotyczące Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” – etap I 

Załącznik 15 – Miejska sieć przestrzeni parkowo – rekreacyjnych; Mapa Bażantarni 

Załącznik 16 – Liczba ludności Elbląga  

Załącznik 17 – Istotne postanowienia umowy 

Załącznik 18 – Wzór informacji o planowanych łącznych kosztach 

Załącznik 19 – Warunki Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 


