
 

 

 
 

str. 1 
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

NA KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNĄ DLA INWESTYCJI P.N.: 
PROJEKT PARKU MIEJSKIEGO W CHĘCINACH  

W RAMACH ZADANIA REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO CENTRUM CHĘCIN 
ETAP II 

 

 

 

Wartość konkursu nie przekracza równowartości kwoty 

30.000 EURO 

 

 

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

Gmina Chęciny - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach  

Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

str. 2 
 

 

Spis treści: 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Informacje ogólne. 
2. Przedmiot Konkursu. 
3. Obszar zadania konkursowego. 
4. Zakres pracy konkursowej i jej forma. 
5. Termin, miejsce i sposób składania prac konkursowych. 
6. Udostępnianie informacji. 
7. Kryteria oceny i ich znaczenie. 
8. Nagrody i wyniki konkursu. 
9. Sąd konkursowy. 
10. Prawa autorskie. 

II. WYTYCZNE PROJEKTOWE. 

1. Wytyczne funkcjonalno-przestrzenne. 
2. Zakres rzeczowy oczekiwań Zamawiającego 
3. Zalecenia kosztowe. 

III. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSOWEGO. 

1. Załącznik nr 1 - Wzór  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w Konkursie 
2. Załącznik nr 2 - Wzór  oświadczenia o związaniu regulaminem Konkursu i akceptacji jego 

warunków w tym dotyczących praw autorskich 
3. Załącznik nr 3 - Dokumentacja fotograficzna 
4. Załącznik nr 4 - Mapa ewidencyjna – dostępna również na stronie internetowej 

http://checiny.e-mapa.net/  
5. Załącznik nr 5 - Mapa ewidencyjna z zaznaczonym obszarem objętym konkursem 
6. Załącznik nr 6 - Ortofotomapa – dostępna również na stronie internetowej  

http://checiny.e-mapa.net/  
7. Załącznik nr 7 - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru objętego 

konkursem (część graficzna i tekstowa) – dostępny również na stronie internetowej 
www.checiny.pl w zakładce Planowanie Przestrzenne 

8. Załącznik nr 8 - Istotne postanowienia umowy w sprawie opracowania dokumentacji 
projektowej 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

str. 3 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Informacje ogólne. 

1) Organizatorem konkursu na Koncepcję Urbanistyczno-Architektoniczną dla inwestycji pn. 
Projekt Parku Miejskiego w Chęcinach, zwanego dalej „Konkursem”, jest Gmina  
i Miasto Chęciny z siedzibą: Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny. 

2) Forma konkursu:    konkurs urbanistyczno- architektoniczny. 
3) Wszelką korespondencję związaną z  Konkursem, w tym pytania dotyczące Regulaminu, 

należy kierować na adres:  Urząd Gminy i Miasta Chęciny, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny 
lub na adres e-mail: gmina@checiny.pl z oznaczeniem: „Konkurs na koncepcję 
urbanistyczno - architektoniczną  dla inwestycji  pn. Projekt Parku Miejskiego w 
Chęcinach”. Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach Konkursu są: Jerzy 
Kasiński, Martyna Wojcieszyńska - pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Chęciny. 

4) Wartość  Konkursu   stanowiąca  wartość nagród  nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 
30.000 Euro. Na podstawie art.4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych ( Dz.U. z 2015 r., poz.2164, z późn.zm)  do Konkursu  nie stosuje się przepisów 
tej ustawy. 

5) Konkurs odbywać się będzie na zasadach określonych w Regulaminie. 
6) Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty, 

oświadczenia, zawiadomienia, korespondencja i wnioski, a także część rysunkowa, opisowa 
konkursu muszą być sporządzane w języku polskim. 

7) Uczestnikami konkursu mogą być : 
 
a) osoby fizyczne posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności architektonicznej ,  będące członkiem Izby Architektów RP oraz, które dysponują 
lub będą dysponować osobami z odpowiednią wiedzą i uprawnieniami niezbędnymi do 
wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie  nagrodzonej  
pracy konkursowej, 
 
b) osoby prawne, które  dysponują lub będą dysponować właściwym  potencjałem osobowym, 
tj osobami  legitymującymi się  uprawnieniami o których mowa   w zdaniu   lit.”a „  
 
c) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które  dysponują lub będą 
dysponować właściwym  potencjałem osobowym, tj. osobami  legitymującymi się  
uprawnieniami o których mowa   w   zdaniu lit.”a”   
 
d) podmioty  wskazane w  pkt 7 lit. a, b, c  występujące wspólnie ( wówczas  prawa  
i obowiązki  dotyczące Uczestnika konkursu  przysługują wszystkim Uczestnikom biorącym 
wspólnie udział w konkursie na zasadach ustalonych w ich  stosunkach wewnętrznych). 
 

8) Uczestnikami konkursu  nie mogą być :  
a) osoby będące członkami Sądu Konkursowego, 
b) osoby, które brały udział w organizowaniu konkursu, w tym pracownicy Organizatora. 
 

9) Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Złożeniem pracy 
konkursowej przez Uczestnika jest także złożenie pracy konkursowej wspólnie z innymi 
Uczestnikami. 
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10) Uczestnik, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową zostanie wykluczony z konkursu. 
11) Zamawiający nie  zwraca  kosztów przygotowania prac konkursowych. 

 

2. Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie  przez Uczestników konkursu własnej  autorskiej  koncepcji  
urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej na wskazanym przez 
Organizatora terenie. Koncepcja ma uwzględniać  aspekty wykorzystania terenu na cele  
wypoczynkowe i rekreacyjne przeznaczone dla mieszkańców i turystów dla wszystkich grup 
wiekowych w miłym, urokliwym, zielonym otoczeniu.  

Przestrzeń  winna zawierać elementy służące wypoczynkowi, rekreacji, sportom, zabawom dzieci i 
młodzieży, itp. W obrębie terenu objętego konkursem należy przewidzieć przestrzeń parkingową na  
kilka-kilkanaście samochodów osobowych. Teren powinien być dostępny dla osób niepełnosprawnych 
oraz osób z wózkami dziecięcymi. Projekt zieleni winien przewidywać adaptację istniejącego 
dojrzałego drzewostanu wraz z propozycją nowych nasadzeń lub całkowicie nową koncepcję 
zagospodarowania zielenią. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest uzyskanie wysokiej jakości, 
reprezentacyjnej przestrzeni parkowej, który będzie spełniać rolę miejsca spotkań i spacerów, zabaw, 
uprawiania sportów, wypoczynku. 

Koncepcje projektowe stanowić  powinny uzupełnienie dla istniejącej infrastruktury sportowej oraz 
rekreacyjnej miasta i jego okolic, przyczyniając się do wzrostu jego atrakcyjności zarówno wśród 
mieszkańców, jak i turystów. Koncepcje konkursowe powinny przedstawiać rozwiązania pomysłowe, 
przyszłościowe i realne do wykonania. Praca nagrodzona w konkursie stanowić będzie podstawę do 
opracowania kompletnej dokumentacji projektowej. 

Celem Konkursu jest również określenie kosztów prac projektowych i oszacowanie kosztów realizacji 
inwestycji.  

3. Obszar zadania konkursowego. 

Obszar zadania konkursowego położony jest w mieście Chęciny przy ul. Armii Krajowej na działkach 
o numerach ewid.: 1104/7, 1105/2, 1114, 1115, 1109/2, 1121/2, 1124/2, 1128, 2642, 1129, 1130, 1131, 
1132, 1133/1, 1133/2, 1135, 1136, 1127/2, 2812 o powierzchni całkowitej 2,02 ha (teren zaznaczony 
na mapie stanowiącej zał. Nr 5). Teren przewidziany do zagospodarowania złożony jest z trzech części 
obszarowych (teren do zagospodarowania rozdzielony jest przez działki prywatne) o różnych 
powierzchniach, które łączą się ze sobą od strony południowej poprzez ulicę Armii Krajowej (dz. nr 
1157), od strony północnej projektowaną obecnie drogą p.n. Aleja Piłsudskiego (dz. nr 1104/1, 1105/1, 
1107/1, 1109/1, 1121/1, 1124/1, 1125/1, 1127/1).  

Obszar stanowi naturalną nieckę pomiędzy południową a północną częścią miasta, a istniejący ciek 
wodny (obecnie zarośnięty) w północnej części terenu przemawia za wyeksponowaniem tego cieku 
lub stworzeniem naturalnego bufora retencyjnego w postaci strumyka, oczka wodnego itp. Obszar 
opracowania w chwili obecnej jest zaniedbany i nie wykorzystywany. Na części terenu znajdują się 
stare obiekty budowlane, takie jak m.in. budynki po dawnej ubojni, dawny plac zabaw z kapliczką 
oraz stare boisko do tenisa. Obiekty są nieużytkowane i w większości przewidziane do rozbiórki. 
Wyjątek stanowi kapliczka, którą należy pozostawić lub przewidzieć jej przeniesienie w inne miejsce.  

Dla terenu objętego konkursem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
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Przedmiotowy obszar leży w zasięgu układu urbanistyczno-krajobrazowego wpisanego do rejestru 
zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod Nr A.228 w związku z czym,  
opracowywana na dalszym etapie realizacji zadania dokumentacja projektowa będzie musiała uzyskać 
pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

4. Zakres  pracy  konkursowej  i jej  forma. 

1) Praca  konkursowa powinna zawierać: 

a) część tekstową (maksymalnie 10 stron formatu  A 4) w tym : 
 opis zawierający podstawowe informacje na temat przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, 

przestrzennych i techniczno- materiałowych, 
 informację cenową wyrażoną w kwocie zł brutto o szacowanym koszcie realizacji inwestycji 

przy zastosowaniu  koncepcji przedstawionej w pracy konkursowej  
 ofertę cenową wyrażoną w kwocie zł brutto na wykonanie kompleksowej dokumentacji 

projektowej opracowanej na podstawie koncepcji przedstawionej w pracy konkursowej  
z uwzględnieniem nadzoru autorskiego przy realizacji  inwestycji.  

b) część graficzną, składającą się z maksymalnie 6 plansz sztywnych, płaskich   
w formacie o wymiarach arkusza A1 (594x841mm) lub A2 (420 x 594 mm), w układzie jednolitym 
dla danej pracy (poziomym lub pionowym).   
Plansze powinny zawierać: 

 szczegółową koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1:500 lub 1:250 z czytelnym 
przedstawieniem założeń urbanistycznych i architektonicznych, a także rysunki przekrojowe i 
rzutowe ukazujące obrys elewacji budynków i ewentualne elementy małej architektury w skali 
1:100 lub 1:50 oraz perspektywy i wizualizacje, pozwalające na jednoznaczne zrozumienie 
autorskiej koncepcji zagospodarowania terenu. 

 rozwiązania elementów małej architektury, zieleni, mebli parkowych itp., wybrane fragmenty 
i detale w skalach umożliwiających odczytanie idei projektu, 

 szkice, schematy, wizualizacje przedstawiające i wyjaśniające przyjętą koncepcję 
przestrzenną w skalach dostosowanych do przyjętych rozwiązań, 

 plansze muszą zostać opracowane w czytelnej i trwałej grafice.  
 dopuszcza się umieszczenie w opisie innych, dodatkowych szkiców, schematów, rysunków, 

które obrazować będą idee i rozwiązania  projektu; 
 

2) Pracę konkursową należy złożyć  w wersji papierowej oraz w postaci zapisu elektronicznego 
cyfrowego, nagranego na płycie CD, składającego się z prezentacji planszy w formacie pdf, png 
lub jpg i rozdzielczości minimum 300dpi oraz części opisowej w formacie pdf.  

5.  Termin, miejsce i  sposób składania prac konkursowych. 

1) Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 20.03.2017 r. do godz. 12:00  
w siedzibie  Organizatora : Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny, 
w  jednym zbiorczym opakowaniu  z dopiskiem: 
 
Konkurs na koncepcję urbanistyczno - architektoniczną dla inwestycji p.n.:  
Projekt Parku Miejskiego w Chęcinach 
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2) Organizator  uzna pracę  za złożoną w wyznaczonym   terminie, jeżeli przed  jego upływem    praca 
wpłynie  lub zostanie dostarczona   do  siedziby  Organizatora.  Prace konkursowe dostarczone po 
terminie nie będą ocenianie  i zostaną zwrócone  bez rozpatrzenia  przez Sąd Konkursowy.  

3) Praca konkursowa, na żadnym  jej elemencie składowym   nie może  zawierać nazwy lub  podpisu    
Uczestnika. Uczestnik opatruje pracę konkursową sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym 
wybranym  dowolnie. Numer rozpoznawczy należy umieścić na wszystkich elementach  
składowych  pracy konkursowej (w prawym górnym rogu), to jest: na  opakowaniu  zbiorczym, 
planszach, na stronie tytułowej opisu, na opakowaniu  części cyfrowej i bezpośrednio na nośniku.  
 

4) Do pracy konkursowej Uczestnik  dołączy  zaklejoną kopertę (wewnątrz opakowania zbiorczego) 
oznaczoną   tym samym numerem rozpoznawczym, wewnątrz  koperty  Uczestnik zamieści dane: 
imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby wraz z kodem pocztowym, adres 
korespondencyjny, numer telefonu, e-mail oraz dane ( imię i nazwisko, adres) wszystkich autorów 
pracy konkursowej. W kopercie należy również umieścić oświadczenia wg wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2. 
   

6.  Udostępnianie  informacji .  

1) Regulamin konkursu wraz z załącznikami  podlega udostępnieniu  na stronie internetowej Urzędu  
Gminy i Miasta Chęciny  www.checiny.pl od dnia 31.01.2017 r. 

2) Uczestnicy  ( bez identyfikacji )  mogą  składać pytania  dotyczące regulaminu konkursu - do dnia 
08.02.2017 r. 

3) Organizator Konkursu będzie przekazywał odpowiedzi, wyjaśnienia oraz informacje, 
umieszczając je na stronie internetowej: www.checiny.pl bez ujawniania źródła zapytania. 
Udzielone w ten sposób przez Organizatora Konkursu wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich 
Uczestników Konkursu. 

4) Odpowiedzi na pytania zostaną  opracowane niezwłocznie i opublikowane na stronie internetowej, 
nie później niż na 3 dni przed terminem składania prac konkursowych. 

5) Publiczne ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy  
i Miasta Chęciny w terminie do  dnia 20.04.2017 r. 

 
7. Kryteria oceny i ich znaczenie. 

 
1) Sąd Konkursowy będzie oceniał prace konkursowe według następujących kryteriów: 

a) atrakcyjność i pomysłowość rozwiązań architektonicznych, urbanistycznych, 
kompozycyjnych, funkcjonalnych oraz dostosowanie projektowanych rozwiązań do 
otoczenia, MPZT oraz wytycznych projektowych – waga 60% – punkty będą przyznawane 
przez Sąd Konkursowy wg indywidualnej oceny  (od 0 do 60 punktów) 

b) praktyczność, jakość i przystępność proponowanych rozwiązań pod względem 
technicznym,  technologicznym  i  materiałowym oraz ekonomika rozwiązań i związany z 
tym koszt realizacji inwestycji – waga 20% – punkty będą przyznawane przez Sąd 
Konkursowy wg indywidualnej oceny (od 0 do 20 punktów) 

c) koszt opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego przy realizacji zadania – waga 20% -  punkty (od 0 do 20 punktów) będą 
wyliczone wg wzoru: Liczba punktów = Cmin/Cof x 100 x 20% , gdzie: Cmin – najniższa 
cena spośród wszystkich ofert, Cof – cena podana w ofercie. 
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2) Ocena poszczególnych prac konkursowych będzie polegała na  ustaleniu  przyznanych tej pracy  
liczby  punktów we wszystkich trzech  kryteriach a następnie ustalenie sumy  punktów ogółem. 
Trzy prace konkursowe, które uzyskają największą liczbę punktów ogółem  zostaną nagrodzone. 
W przypadku prac konkursowych , które uzyskają  identyczną liczbę  punktów ogółem , o wyborze 
korzystniejszej pracy decydować będzie liczba punktów  przyznana  za  kryterium opisane w  pkt.1) 
lit.a . 

3) Po dokonaniu oceny Sąd konkursowy dokona otwarcia kopert zawierających dane identyfikacyjne 
uczestników konkursu. 

8. Nagrody i wyniki konkursu 

1) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na publicznym posiedzeniu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w 
Chęcinach. Informacja o dacie i godzinie ogłoszenia wyników zostanie zamieszczona z trzydniowym 
wyprzedzeniem na stronie urzędu. 
Podczas ogłoszenia wyników konkursu podane zostaną:  
-  liczba  punktów, które otrzymały poszczególne prace konkursowe, 
-  nagrodzone  prace konkursowe , 
-  dane  autorów prac nagrodzonych. 
Wynik konkursu po  publicznym ogłoszeniu zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez  
zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Chęciny.   

2) Organizator przyzna Uczestnikom konkursu nagrody za prace, które uzyskają najwyższą liczbę  
punktów.   

3) Nagrody zostaną przyznane w następujących wysokościach: 
a) I nagroda - w wysokości 6.000 zł brutto wraz z  zaproszeniem do  zawarcia umowy   
na wykonanie  kompleksowej dokumentacji projektowej  i wykonawczej dla zadania 
inwestycyjnego  oraz pełnieniu nadzoru autorskiego w czasie jego realizacji. 
b) II nagroda - w wysokości 4.000 zł brutto, 
c) III nagroda - w wysokości 3.000 zł brutto. 

4) Nagrody pieniężne będą wypłacone przelewem na wskazane  przez Uczestnika konto w terminie 
nie dłuższym niż 21 dni od daty  ogłoszenia   wyników  konkursu .   
Od  kwot  wypłacanych nagród  zostaną  odprowadzone  należności publicznoprawne   zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami. 

5) Po rozstrzygnięciu konkursu, nagrodzone prace konkursowe zostaną zaprezentowane na  stronie 
internetowej  Urzędu Gminy i Miasta Chęciny  przez okres 30 dni.  

6) Prace konkursowe, którym nie przyznano nagrody, będą do odebrania w ciągu miesiąca za 
zwrotnym pokwitowaniem, jednak nie wcześniej niż dwa miesiące od daty ogłoszenia wyników 
konkursu. Prace nie odebrane w wyznaczonym wyżej terminie mogą zostać zniszczone. 

7) Organizator może odstąpić od zawarcia umowy na wykonanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej i wykonawczej oraz nadzoru autorskiego, jeżeli:  
a/ wykonawca odmówi zawarcia umowy zawierającej istotne postanowienia  wskazane w   
załączniku nr 8 do Regulaminu,  
b/ wykonawca zażąda z tytułu wynagrodzenia, kwoty wyższej niż wskazana w pracy konkursowej,  
c/ wykonawca odmówi  wprowadzenia do  dokumentacji projektowej i wykonawczej zmian lub 
modyfikacji, które   są konieczne  dla prawidłowego  wykonania zadania  inwestycyjnego  a nie 
naruszają istoty  rozwiązań  koncepcyjnych zawartych w pracy konkursowej,  
d/ zamawiający nie pozyska środków na  realizację zadania inwestycyjnego, 
e/ wystąpią  inne  przesłanki skutkujące  niemożliwością zawarcia ważnej umowy  lub 
uzasadniające  stwierdzenie, iż  zawarcie umowy  nie leży w interesie publicznym. 
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8) Odstąpienie od zawarcia umowy w okolicznościach wskazanych  w pkt.7  nie uzasadnia 

jakichkolwiek  roszczeń  Uczestnika konkursu względem Organizatora.  
9) Organizator zatrzymuje prawo własności do pracy konkursowej oraz prawa majątkowe do 

wykorzystania pracy na warunkach określonych w oświadczeniu dotyczącym praw autorskich.  
W tym przypadku zapłatą za korzystanie z autorskich praw majątkowych jest wypłacona nagroda.  

 
9. Sąd Konkursowy. 

1) Do rozstrzygnięcia konkursu powołany zostanie Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta 
Chęciny Sąd konkursowy.  

2) Skład Sądu konkursowego podany zostanie do publicznej wiadomości przed datą ogłoszenia 
wyników konkursu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Chęcin. 

 
10. Prawa autorskie. 
 
1) Każdy z Uczestników konkursu złoży oświadczenie, że: 
 
a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do złożonej pracy konkursowej, 
b) złożona praca konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz, że nie istnieją żadne inne 
okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich z 
tytułu korzystania z pracy konkursowej, 
c) praca konkursowa stanowi w całości dzieło oryginalne, nie narusza przepisów o ochronie tajemnicy 
państwowej i służbowej, 
d)  przeniesie   na rzecz  Organizatora  własność prac  konkursowych oraz  autorskie prawa majątkowe   
w zakresie wskazanym w  ust. 10 pkt 3) lit. a,b,c Regulaminu.  
 
2) W celach związanych z organizacją konkursu, wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na 

nieograniczone w czasie: 
a)  zwielokrotnianie prac konkursowych dowolną techniką, w tym światłoczułą i cyfrową, techniką 
zapisu komputerowego, drukarską, video, 
b)  publiczne odtwarzanie, wystawianie prac konkursowych, 
c)  publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
d) prezentację wszystkich lub wybranych prac konkursowych podczas wystawy pokonkursowej. 
 
3) Po rozstrzygnięciu konkursu i wypłaceniu nagród, autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych 

prac konkursowych przechodzą na Organizatora, który w ramach wynagrodzenia za opracowanie 
dokumentacji projektowej nabędzie autorskie prawa majątkowe bez ograniczeń  co  do terytorium 
i  przestrzeni  w tym  do:  
a) korzystania w całości lub części  z pracy   konkursowej,  
b) opracowywania na  podstawie pracy konkursowej   dokumentacji projektowych  oraz   realizacji  
zadania inwestycyjnego   w  całości lub  w części,  
c) zezwalania na wykonywanie zależnych  praw autorskich, tak przez Organizatora  i/lub przez 
osoby trzecie bez  obowiązku pozyskiwania  odrębnej  zgody   od   Uczestnika konkursu  oraz  bez 
prawa  do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów zależnych. 
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4) W odniesieniu do nagrodzonych prac konkursowych  Organizator  w szczególności nabywa prawo 
do: 
a) dokonywania lub zlecania osobom trzecim opracowań, skrótów, streszczeń, tłumaczeń na 
dowolny język obcy pracy konkursowej,  
b) sporządzania dokumentacji projektowej na podstawie lub z wykorzystaniem rozwiązań 
przyjętych w pracy konkursowej, dla potrzeb zagospodarowania terenu objętego konkursem o ile   
umowa  o sporządzenie tej  dokumentacji nie zostanie  zawarta z  autorem koncepcji  lub  autor 
koncepcji nie wykona  swoich obowiązków należycie , 
c) dokonywania w pracy konkursowej zmian, modyfikacji, adaptacji w tym także na zlecenie  
Organizatora  przez osoby  trzecie, 
d) korzystania z pracy konkursowej przez podmioty trzecie wykonujące takie zmiany, adaptacje, 
dostosowania. 

 

II WYTYCZNE PROJEKTOWE. 

1. Wytyczne funkcjonalno-przestrzenne 

Wytyczne projektowe zawierają propozycje Organizatora  w odniesieniu do obszaru objętego 
granicami konkursu. Potencjał rozwojowy terenu stwarza możliwości wykreowania wielofunkcyjnego 
obszaru służącego wypoczynkowi i rekreacji. Ważne jest by nowa jakość przestrzeni była powiązana 
z terenami sąsiednimi oraz tworzyła przestrzeń publiczną o charakterze parku, przyjazną dla 
wszystkich,  zapewniając integrację międzypokoleniową pomiędzy rożnymi grupami mieszkańców i 
przyjezdnych. 

1) Teren objęty konkursem sprzyja zagospodarowaniu typu parkowego z funkcją rekreacyjną,  
z usystematyzowaniem cieku wodnego oraz budową ścieżek spacerowych, siłowni zewnętrznych, 
w pełni funkcjonalnego placu zabaw dla dzieci małych, zagospodarowanie terenu do zabaw dla 
dzieci w wieku szkolnym, miejsc sprzyjających wypoczynkowi i rekreacji młodzieży, osób 
dorosłych i starszych; 

2) Koncepcja zagospodarowania terenu powinna wyróżniać się pomysłowością i  twórczością, 
powinna być inspirująca i pobudzająca wyobraźnię przebywających tam osób (szczególnie dzieci), 
powinna nawiązywać do charakteru miasta. 

3) Należy przewidzieć zagospodarowanie z udziałem zieleni (drzewa, krzewy, kwietniki, trawniki). 
4) Warunki gruntowe i odprowadzenia wód deszczowych przemawiają za stworzeniem naturalnego 

bufora retencyjnego w postaci cieku wodnego, oczka wodnego właśnie w tej lokalizacji. Jest to 
naturalna niecka pomiędzy południową a północną częścią miasta. 

5) Należy przewidzieć otwarcie komunikacyjne zabytkowej części miasta na dzielnicę 
mieszkaniową;  

6) Koncepcja powinna uwzględniać zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
7) Zaleca się wizję lokalną przedmiotowego terenu. 

 
2. Zakres rzeczowy oczekiwań Zamawiającego 

 
Park miejski powinien  zawierać: 

1) Odpowiadający potrzebom mieszkańców bezpieczny plac zabaw dla dzieci mniejszych oraz dla 
dzieci w wieku szkolnym.  

2) Skatepark / pumptruck dla młodzieży; 
3) Ścieżki do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach itp.; 
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4) Siłownia zewnętrzna zarówno dla młodzieży jak i starszych osób; 
5) Ścieżki spacerowe; 
6) Ścieżki komunikacyjne, droga (między poszczególnymi częściami miasta); 
7) Mała architektura: ławeczki, mostek, kwietniki, altanki, pergole; 
8) Wkomponowanie w teren istniejącej kapliczki (może być przeniesiona) 
9) Zieleń w różnych formach i gatunkach; 
10) Zagospodarowanie wody otwarte: strumyk, oczko wodne; 
11) Pożądane jest również urządzenie wodne (poidełko, zdrój, itp.) w okolicy placów zabaw; 
12) Budynek ogólnodostępnej toalety wraz z pomieszczeniem gospodarczym służącym utrzymaniu 

porządku w parku oraz z pomieszczeniem do obsługi monitoringu 
13) Oświetlenie terenu; 
14) Monitoring terenu; 
15) Parking lub miejsca postojowe dla kilku/ kilkunastu samochodów 
16) Pożądane zastosowanie OZE; 

 
3. Zalecenia kosztowe. 

 
1) Planowany koszt realizacji inwestycji na podstawie koncepcji zawartej w pracy  konkursowej, w 

zakresie wskazanym jako przedmiot konkursu, nie  może przekraczać kwoty 3.000.000 zł brutto 
(słownie: trzy miliony złotych 00/100).  

2) Wskazany w pkt 1) maksymalny koszt inwestycji obejmuje wszystkie prace niezbędne do 
realizacji inwestycji, w tym między innymi: 

 koszty opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej, 
opracowanie STWiOR oraz przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, pełnienie nadzoru 
autorskiego,  

 koszty wykonania inwestycji. 
3) Należy założyć średni standard wykończenia projektowanych obiektów,  

z uwzględnieniem ich przewidywanej wieloletniej eksploatacji i dużego natężenia ruchu 
osobowego.       


