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ZAMAWIAJ�CY: 
 

Miasto Kołobrzeg 
ul. Ratuszowa 13; 78-100 Kołobrzeg 

 
ORGANIZATOR: 

 
Miasto Kołobrzeg 

ul. Ratuszowa 13; 78-100 Kołobrzeg 
 

DZIAŁAJ�CY W IMIENIU ORGANIZATORA: 
 

SARP Oddział Koszalin 
ul. Piastowska 21; 75-400 Koszalin 

 
 
 

PODSTAWA PRAWNA: 
 

Konkurs odbywa� si� b�dzie na zasadach okre�lonych w niniejszym Regulaminie  
jak równie� zgodnie z przepisami: 
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (Dz.U.04.19.177) 
- rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 

r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiaj�cy mo�e ��da� od dostawcy  
lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków uprawniaj�cych  
do udziału w post�powaniu o zamówienie publiczne (Dz.U.02.91.817) 
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Rozdział I Ustalenia ogólne 

 
1. Zamawiaj�cy: 
Miasto Kołobrzeg 

ul. Ratuszowa 13; 78-100 Kołobrzeg 
 

2. Organizator: 
Miasto Kołobrzeg 

ul. Ratuszowa 13; 78-100 Kołobrzeg 
 

3. Działaj�cy w Imieniu Organizatora: 
SARP Oddział Koszalin 

ul. Piastowska 21; 75-400 Koszalin 
 

 konkurs.sport@iarp.pl 
tel. (0-94)  355 15 71; fax (0-94)  342 64 90 

 
 

4. Rodzaj i forma Konkursu 
Niniejszy Konkurs jest konkursem ogólnopolskim, otwartym, jednoetapowym, ideowo – 
studialnym, w cz��ci oznaczonej jako I etap - realizacyjnym, umo�liwiaj�cym uczestnictwo 
wszystkim ch�tnym, o których mowa w rozdziale II pkt. 10 niniejszego Regulaminu. 
 
 

5. Cel Konkursu 
Celem Konkursu jest: 
• uzyskanie najlepszego rozwi�zania urbanistyczno - architektonicznego 

zagospodarowania terenów sportowo - rekreacyjnych przy ul. �liwi�skiego  
w Kołobrzegu o wła�ciwych rozwi�zaniach przestrzennych przy optymalnych 
wska�nikach ekonomicznych i atrakcyjnych zało�eniach programowych; 

• uzyskanie wytycznych dla opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego cz��ci Kołobrzegu w skład, którego wchodzi teren obj�ty Konkursem;  

• wyłonienie Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa otrzyma miano 
zwyci�skiego projektu i zostanie mu zlecone opracowanie projektu budowlanego  
i projektu wykonawczego wielobran�owego wraz z zagospodarowaniem terenu  
i niezb�dnymi przył�czami dla obiektów okre�lonych jako I etap inwestycji, które posłu�� 
Zamawiaj�cemu do uzyskania �rodków pomocowych z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej. 

 
 

6. Kryteria oceny prac konkursowych 
Prace konkursowe b�d� oceniane przez S�d Konkursowy wg poni�szych kryteriów: 
 
6.1. Kryteria podstawowe, do których nale��: 

• atrakcyjno�� programowa; 
• jako�� i czytelno�� rozwi�za� przestrzennych; 
• jako�� rozwi�za� funkcjonalnych; 
• dostosowanie formy architektonicznej obiektu do s�siedztwa, istniej�cego 

ukształtowania terenu i układu zieleni; 
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• walory estetyczne proponowanych rozwi�za�; 
 

6.2. Kryteria pomocnicze, do których nale��: 
• nowatorstwo i oryginalno�� przyj�tych rozwi�za�; 
• ekonomika rozwi�za� (w tym szacunkowy całkowity koszt inwestycji okre�lonej jako 

I etap); 
• walory eksploatacyjne. 
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Rozdział II Ustalenia i wymagania formalne 

 
7. Przedmiot Konkursu 

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu 
wraz z rozwi�zaniami architektonicznymi obiektów, zgodnie z warunkami okre�lonymi 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 z pó�n. zm.) oraz 
w rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690). 
Najwa�niejszym jest rozwi�zanie i przedstawienie wzajemnych powi�za� istniej�cego ju� 
zainwestowania z uzupełnieniem o dodatkowe elementy zagospodarowania.  
 

8. Materiały wyj�ciowe 
• Regulamin Konkursu – materiał drukowany + na no�niku CD; 
• wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie z piecz�ci� Urz�du Miasta Kołobrzeg 

zawieraj�cy o�wiadczenie o zwi�zaniu Regulaminem Konkursu (zał�cznik 1) - materiał 
drukowany;  

• pokwitowanie odbioru pracy konkursowej (zał�cznik nr 5) - materiał drukowany; 
• zestawienie tabelaryczne (zał�cznik nr 6) - na no�niku CD; 
• orientacja – wyrys ze studium – na no�niku CD; 
• podkład geodezyjny w skali 1:1000 – materiał drukowany + na no�niku CD; 
• podstawowe uwarunkowania przestrzenne – materiał drukowany; 
• zdj�cia –na no�niku CD; 
• wnioski programowe zło�one przez podmioty korzystaj�ce z terenu – kserokopie; 
• wymogi II ligi - Uchwała nr I/1 z dnia 24 marca 2003 r. Zarz�du Polskiego Zwi�zku Piłki 

No�nej w sprawie licencji dla klubów II ligi na sezon 2003/2004 i nast�pne (zał�cznik 
nr 14) - na no�niku CD; 

 
Koszt kompletu materiałów konkursowych (CD + Regulamin Konkursu + opiecz�towany 
wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie) wynosi 122,- PLN (brutto) 
 

9. Sposób wykorzystania wyników Konkursu 
Wyniki niniejszego Konkursu stanowi� b�d� podstaw� do wykonania projektu budowlanego 
i wykonawczego wielobran�owego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezb�dnymi 
przył�czami dla obiektów okre�lonych jako I etap inwestycji. Wyniki te zostan� wykorzystane 
w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego cz��ci Kołobrzegu, 
w skład, którego wchodzi teren obj�ty Konkursem, jak równie� przy sporz�dzaniu decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsi�wzi�cia. 
 

10. Uczestnicy Konkursu 
10.1. Uczestnikami Konkursu mog� by�: 

• osoby fizyczne; 
• osoby prawne; 
• jednostki organizacyjne nieposiadaj�ce osobowo�ci prawnej; 
• a tak�e podmioty te wyst�puj�ce wspólnie (wówczas przepisy dotycz�ce uczestnika 

konkursu stosuje si� odpowiednio do Uczestników Konkursu bior�cych wspólnie 
udział w Konkursie); 

które to: 
• posiadaj� uprawnienia do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli 

ustawy nakładaj� obowi�zek posiadania takich uprawnie�;  
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• posiadaj� niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie oraz potencjał techniczny, a tak�e 
dysponuj� osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

• znajduj� si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie 
zamówienia; 

• nie podlegaj� wykluczeniu z post�powania o udzielenie zamówienia;  
oraz zło�yły prac� konkursow� w terminie wymaganym niniejszym Regulaminem. 
 
10.2. Nie mog� by� Uczestnikami Konkursu osoby, które:  

• s� członkami S�du Konkursowego; 
• brały udział w opracowywaniu Regulaminu lub organizowaniu Konkursu. 

 
11.  Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie 

11.1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie nale�y zło�y� w siedzibie 
Zamawiaj�cego: ul. Ratuszowa 13; 78-100 Kołobrzeg lub za po�rednictwem poczty 
do dnia 04.05.2004 r. do godz. 12oo. W zamkni�tej kopercie opatrzonej opisem: 

 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie 

na opracowanie projektu koncepcyjnego na zagospodarowanie terenów sportowo - 
rekreacyjnych przy ul. �liwi�skiego w Kołobrzegu  
– nie otwiera� do dnia 04.05.2004 r. do godz. 1230. 

 
11.2. Zawarto�� koperty zawieraj�cej wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie: 
 
11.2.1. Wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie na druku 

ostemplowanym przez Zamawiaj�cego stanowi�cym zał�cznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

  
11.2.2. Aktualny odpis z wła�ciwego rejestru albo aktualne za�wiadczenie o wpisie  

do ewidencji działalno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu  
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalno�ci gospodarczej, potwierdzaj�ce 
zgodno�� profilu prowadzonej działalno�ci gospodarczej z przedmiotem Konkursu 
oraz wskazuj�cy osoby uprawnione do dokonywania czynno�ci prawnych w imieniu 
Uczestnika Konkursu - wystawione nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem 
terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie. W przypadku 
spółki cywilnej nale�y doł�czy� potwierdzon� za zgodno�� kopi� umowy spółki. 

  
11.2.3. Dokument stwierdzaj�cy posiadanie uprawnie� projektowych w specjalno�ci 

architektonicznej bez ogranicze� przez przynajmniej jednego z autorów pracy 
konkursowej. 

 
11.2.4. O�wiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� 

publicznych na druku b�d�cym zał�cznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
O�wiadczenie to składa osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna 
nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej. 

 
11.2.5. O�wiadczenia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� 

publicznych na druku b�d�cym zał�cznikiem nr 4 do niniejszego Regulaminu. 
O�wiadczenia te składa osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna 
nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej. A w przypadku zaproszenia do negocjacji w 
trybie zamówienia z wolnej r�ki jako autora projektu zwyci�skiego dostarczenie 
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stosownych dokumentów na potwierdzenie zło�onych o�wiadcze� wystawionych 
nie wcze�niej ni� 6 tygodni przed upływem terminu zaproszenia do negocjacji. 

 
11.2.6. O�wiadczenie Uczestnika Konkursu o zwi�zaniu Regulaminem Konkursu na druku 

b�d�cym zał�cznikiem nr 8. 
 
11.2.7. O�wiadczenie o posiadaniu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia 

potwierdzaj�cego, �e Uczestnik Konkursu w rozumieniu rozdziału II pkt. 10 
niniejszego Regulaminu jest ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalno�ci gospodarczej. A w przypadku zaproszenia  
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r�ki jako autora zwyci�skiego projektu 
dostarczenie po�wiadczonej za zgodno�� kserokopii takiej polisy lub dokumentu. 

 
11.2.8. Umow� reguluj�c� współprac� podmiotów wyst�puj�cych wspólnie. 
 
11.2.8.1. Umowa powinna zawiera�, co najmniej: 

• oznaczenie stron; 
• oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym  

nie mo�e by� samo zło�enie oferty lecz zrealizowanie zamówienia); 
• oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia i okres 

gwarancji oraz r�kojmi, niedopuszczalne jest zał�czenie umowy przedwst�pnej  
ani zawartej pod warunkiem wygrania konkursu); 

• oznaczenie sposobu prowadzenia spraw podmiotu wyst�puj�cego wspólnie oraz 
sposobu jego reprezentacji; 

• okre�lenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; 
• sposób ustania podmiotu wyst�puj�cego wspólnie. 

 
11.2.8.2. Ka�dy z podmiotów wyst�puj�cych wspólnie musi zło�y� dokumenty, o których 

mowa w rozdziale II pkt 11 ppkt. 11.2.2 – 11.2.7. 
 
11.3. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie nale�y doł�czy� dowoln� 

sze�ciocyfrow� liczb� rozpoznawcz� danej pracy umieszczon� w zamkni�tej, 
uniemo�liwiaj�cej zapoznanie si� z jej zawarto�ci� przed dokonaniem identyfikacji 
prac kopercie, opisanej „Liczba rozpoznawcza” i trwale poł�czon� z wnioskiem. 

 
Uwaga!  
Nie dostarczenie lub przygotowanie w sposób niezgodny z pkt. 11.1. – 11.3. 
któregokolwiek z wy�ej wymienionych dokumentów powoduje wykluczenie Uczestnika 
Konkursu. 
 
11.4. S�d Konkursowy dokona otwarcia wniosków w dniu 04.05.2004 r. o godz. 1230. 

Koperta zawieraj�ca liczb� rozpoznawcz� pracy pozostanie zamkni�ta. 
 

11.5. S�d Konkursowy na podstawie dokumentów zawartych we wniosku, kwalifikuje 
do dalszego udziału w Konkursie wył�cznie uczestników, którzy spełniaj� 
wymagania zawarte w Regulaminie Konkursu. 

 
11.6. O wyniku kwalifikacji S�d Konkursowy niezwłocznie (nie pó�niej ni� do dnia 

06.05.2004 r.) powiadomi Uczestników Konkursu podaj�c uzasadnienie faktyczne  
i prawne. 
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12. Terminy przebiegu Konkursu 

12.1. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 09.04.2004 r. na tablicy ogłosze� w siedzibie 
Zamawiaj�cego. Ogłoszenie zostanie opublikowane w prasie, na stronie 
internetowej Zamawiaj�cego, na stronie internetowej SARP w Koszalinie oraz  
w Biuletynie Zamówie� Publicznych. 

 
12.2. Regulamin Konkursu dost�pny jest u Sekretarza Organizacyjnego Konkursu  

za odpłatno�ci�, b�d� mo�e by� przesłany za zaliczeniem pocztowym w terminie  
5 dni od dnia zgłoszenia na pi�mie wniosku o jego przekazanie.  

 
12.3. Składanie anonimowych pyta� w sprawach merytorycznych oraz pyta� 

dotycz�cych Regulaminu Konkursu do dnia 27.04.2004 r. Pytania mog� by� 
składane do Sekretarza Organizacyjnego Konkursu na nr fax.: (0-94) 342 64 90 lub 
e-mail: konkurs.sport@iarp.pl.  

 
12.4. Odpowiedzi na pytania oraz wyja�nienia w sprawie Regulaminu Konkursu 

udzielone zostan� pisemnie i przesłane wszystkim, którzy wykupili Regulamin 
Konkursu, do dnia 30.04.2004 r.  

 
12.5. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie nale�y składa� osobi�cie  

w siedzibie Zamawiaj�cego w Kołobrzegu przy ul. Ratuszowej 13  
lub za po�rednictwem poczty do dnia 04.05.2004 r. do godz. 12oo.  

 
12.6. Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie w dniu 

04.05.2004 r. o godz. 123o. Podanie, na podstawie dokumentów zawartych  
we wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, Uczestnikom Konkursu wyniku 
kwalifikacji do dalszego udziału w Konkursie do 06.05.2004 r.  

 
12.7. Składanie prac konkursowych w siedzibie Zamawiaj�cego na r�ce Sekretarza 

Organizacyjnego Konkursu wył�cznie w dniu 15.06.2004 r. w godz. od 800 do 1500. 
Prace dor�czone po terminie nie podlegaj� ocenie, a Organizator Konkursu zwraca 
je niezwłocznie. 

 
12.8. Dyskusja pokonkursowa bezpo�rednio po ogłoszeniu wyników Konkursu 

07.07.2004 r. godz. 1630 w siedzibie Zamawiaj�cego. 
 
12.9. Wystawa prac konkursowych w siedzibie Zamawiaj�cego od dnia 07.07.2004 r.  

do dnia 21.07.2004 r. 
 
 

13. Zakres i sposób opracowania 
13.1. Technika opracowania: 

• dowolna umo�liwiaj�ca reprodukcj�  
 

13.2. Cz��� opisowa:  
• w trzech egzemplarzach, o obj�to�ci maksymalnej 5 stron formatu A4,  

ze szczególnym uwzgl�dnieniem elementów projektu trudnych do przedstawienia  
w cz��ci graficznej. 
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• na ko�cu cz��ci opisowej nale�y doł�czy� wypełnione zestawienie tabelaryczne 
(zał�cznik nr 6) zawieraj�ce obowi�zkowo planowany szacunkowy całkowity 
koszt realizacji inwestycji brutto wraz z kosztem opracowania dokumentacji 
projektowej i nadzorem autorskim (tzw. ZZK) dla cz��ci okre�lonej jako 
I etap. 

 
13.3. Cz��� graficzna: 

• projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000;  
• niezb�dne rzuty w skali 1:250; 
• charakterystyczne przekroje w skali 1:250; 
• charakterystyczne elewacje w skali 1:250; 
• detal zadaszenia trybun, obrazuj�cy zastosowane materiały; 
• wizualizacje (perspektywy, aksonometrie lub fotografie makiety) kontekstu 

przestrzennego; 
Na projekcie zagospodarowania terenu nale�y zwymiarowa� boiska piłkarskie, oraz opisa� 
zaprojektowane urz�dzenia sportowe. 
Rysunki rzutów winny zawiera� opis pomieszcze� i ich powierzchnie. 

 
13.4. Sposób prezentacji prac konkursowych: 

• cz��� graficzn� nale�y wykona� na 2 sztywnych planszach o wymiarach 70x100cm 
w układzie poziomym umo�liwiaj�cym ich zestawienia jedna nad drug�; 

• dopuszcza si� rozmieszczenie rysunków na stykach plansz, z jednoczesnym 
zachowaniem czytelno�ci opisów; 

• obie plansze maj� by� oznaczone sze�ciocyfrow� liczb� rozpoznawcz� w prawym 
górnym rogu; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uwaga! Wszelkie materiały wykraczaj�ce poza wy�ej wymieniony zakres nie b�d� 
rozpatrywane w ramach konkursu. 

 

14. Miejsce i sposób składania prac konkursowych 
oraz wynikaj�ce z tego skutki prawne 

1.                           						 

2.                           						 
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14.1. Miejsce i sposób składania prac konkursowych:  
Składanie prac konkursowych w siedzibie Zamawiaj�cego, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 
13 pok. 314 na r�ce Sekretarza Organizacyjnego Konkursu wył�cznie w dniu 15.06.2004 r.  
w godz. od 800 do 1500. Prace nale�y dostarczy� osobi�cie lub poczt� kuriersk�. Prace 
dor�czone po terminie nie b�d� przyjmowane i nie podlegaj� ocenie, a Organizator Konkursu 
zwraca je niezwłocznie. 

 
14.2. Sposób oznaczania plansz konkursowych: 
Wszystkie plansze, opis, koperty, zał�czniki oraz samo opakowanie nale�y oznaczy� 
dowolnie wybran� sze�ciocyfrow� liczb� rozpoznawcz� z zachowaniem wysoko�ci jednej 
cyfry 1 cm, a długo�ci całego oznakowania maksymalnie 6 cm umieszczon� w prawym 
górnym rogu opisywanego elementu.  

 
14.3. Zawarto�� pracy konkursowej: 
W nieprzejrzystym zamkni�tym opakowaniu mo�e znajdowa� si� tylko jedna, niepodpisana 
praca konkursowa, opatrzona liczb� rozpoznawcz� oraz napisem: 
 

Konkurs  
na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów  

sportowo-rekreacyjnych przy ul. �liwi�skiego w Kołobrzegu 
 
Do pracy konkursowej nale�y doł�czy� zamkni�t�, uniemo�liwiaj�c� zapoznanie si� z jej 
zawarto�ci� kopert�, opatrzon� liczb� rozpoznawcz� oraz napisem „koperta A” zawieraj�c� 
list� autorów pracy konkursowej i pozostałych osób (imi� i nazwisko, tytuł zawodowy  
i naukowy, adres zamieszkania z kodem pocztowym) zaanga�owanych w jej opracowanie  
z okre�leniem charakteru zgodnie z zał�cznikiem nr 2. 
Wszystkie wymienione osoby musz� własnor�cznie zło�y� podpis przy swoim nazwisku. 
Osoby, które nie b�d� podpisane na karcie (zał�cznik nr 2), nie b�d� traktowane jako 
członkowie zespołu autorskiego. 
Ka�dy dokument odr�bnie znajduj�cy si� w opakowaniu wymienionym powy�ej oraz ka�de 
opakowanie musz� by� przez składaj�cego prac� oznakowane w sposób trwały dowoln�,  
ale t� sam� sze�ciocyfrow� liczb� rozpoznawcz�. Oznakowanie nale�y umie�ci� w prawym 
górnym rogu dokumentu i opakowania z zachowaniem wysoko�ci jednej cyfry 1 cm,  
a długo�ci całego oznakowania maksymalnie 6 cm 
Karta pokwitowania, zaopatrzona przez składaj�cego prac� konkursow� w liczb� 
rozpoznawcz�, zostanie przez Sekretarza Konkursu, odbieraj�cego prac� podpisana  
z datownikiem, godzin� odbioru i sygnowana piecz�ci� Urz�du Miasta Kołobrzeg. 
Powy�szy dokument stanowi� b�dzie jedyny dowód upowa�niaj�cy do odbioru nagród 
okre�lonych decyzj� S�du Konkursowego lub odbioru nienagrodzonej pracy. 
Praca konkursowa ani �adna z jej cz��ci nie mo�e by� podpisana ani zawiera� nazwy 
Uczestnika Konkursu. 
 
14.4. Sposób utajnienia pracy: 
Przyj�ta przez Uczestnika liczba rozpoznawcza pracy zostanie zaszyfrowana przez 
Sekretarza Organizacyjnego Konkursu. Liczby rozpoznawcze zostan� w sposób trwały 
zaklejone i wprowadzony b�dzie nowy numer szyfrowy, obowi�zuj�cy dla danej pracy przez 
cały czas trwania przewodu. Z czynno�ci tej zostanie sporz�dzony protokół, który zostanie 
umieszczony wraz z zamkni�tymi kopertami A w zapiecz�towanej kopercie zdeponowanej 
u Zamawiaj�cego do czasu publicznego ogłoszenia wyników Konkursu. 
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15. Warunki ochrony anonimowo�ci Konkursu, praw autorskich 
15.1. W toku post�powania konkursowego a� do momentu ogłoszenia wyników 

Konkursu, kiedy to ujawnione zostan� wszystkie zespoły autorskie, zapewniona jest 
anonimowo��. 

 
15.2. Sposób przeprowadzenia i rozstrzygni�cia Konkursu nie mo�e narusza� praw 

autorskich. 
 
15.3. Prawa autorskie do prac nie przechodz� na Zamawiaj�cego w wyniku Konkursu  

i w cało�ci nale�� do ich autorów. Po rozstrzygni�ciu Konkursu, wypłaceniu nagród, 
Zamawiaj�cy staje si� dysponentem (wła�cicielem) no�ników (plansz) 
nagrodzonych i wyró�nionych prac konkursowych z prawem dysponowania nimi  
w ramach ustale� niniejszego Regulaminu Konkursu i ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 
15.4. Zamawiaj�cy ma prawo nieodpłatnej publikacji na dowolnych no�nikach wszystkich 

prac w cało�ci lub fragmentach po rozstrzygni�ciu Konkursu, z zachowaniem 
osobistych praw autorskich: 

• dla sporz�dzenia katalogu; 
• dla celów promocji tej inwestycji. 
• dla celów rozpowszechniania informacji o konkursie. 

 
16. Skład S�du Konkursowego 

S�d Konkursowy został powołany Rozporz�dzeniem nr 29/04 z dnia 10.03.2004 r.  
przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg w nast�puj�cym składzie: 
 

1. mgr in�. arch. Grzegorz Błaszczyk S�dzia S�dzia konkursowy 
SARP Koszalin 
Członek ZPOIA 

2. mgr in�. arch. Stanisław Kondarewicz S�dzia - przewodnicz�cy S�dzia konkursowy 
SARP Szczecin 
Członek ZPOIA 

3. mgr in�. arch. Marek Perepeczo  S�dzia - referent  Architekt Miasta 
Kołobrzeg 
S�dzia konkursowy 
SARP Koszalin 
Członek ZPOIA 

4. mgr in�. arch. Stanisław Skład S�dzia S�dzia konkursowy 
SARP Koszalin 
Członek ZPOIA 

5. mgr in�. Czesław Stoma S�dzia Urz�d Miasta 
Kołobrzeg 
Członek ZPOIIB  

 
S�d Konkursowy ma prawo powoła� rzeczoznawców i biegłych, którzy opracuj� opinie  
w ramach swoich specjalno�ci, nie mog� jednak bra� czynnego udziału w pracach S�du.  
 
Sekretarzem Organizacyjnym Konkursu jest: mgr in�. arch. Monika Sielewska  
tel. (0-94) 355 15 71, tel. kom. 0 606 100 446 
e-mail: konkurs.sport@iarp.pl 
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17. Rodzaj i wysoko�� nagród 

17.1. W niniejszym Konkursie przyznane zostan� nast�puj�ce nagrody: 
• nagroda podstawowa w Konkursie - zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia 

z wolnej r�ki autora projektu zwyci�skiego; 
• mianem projektu zwyci�skiego zostanie okre�lona praca, której S�d Konkursowy 

przyzna I nagrod�; 
• nagrody dodatkowe - nagrody pieni��ne przyznawane w nast�puj�cy sposób: 

 
I nagroda -  10.000,00 zł 
II nagroda -   6.000,00 zł 
III nagroda - 4.000,00 zł 

 
Kwoty podane powy�ej s� kwotami brutto. Nagrody pieni��ne podlegaj� opodatkowaniu 
zgodnie ze stosownymi przepisami. 
 
17.2. S�d Konkursowy ma prawo do innego podziału puli nagród oraz do nie przyznania  

I nagrody. 
 

18. Tryb rozstrzygania Konkursu 
Konkurs b�dzie rozstrzygany zgodnie z niniejszym Regulaminem Konkursu. 

 
18.1. Wyniki Konkursu zostan� podane do wiadomo�ci na posiedzeniu S�du 

Konkursowego w siedzibie Zamawiaj�cego w trakcie publicznego otwarcia kopert, 
które odb�dzie si� w siedzibie Zamawiaj�cego w dniu 07.07.2004 r. o godz. 1600.  
Z otwarcia kopert sporz�dzony zostanie protokół. Wyniki konkursu zostan� 
opublikowane w prasie, na stronie internetowej Zamawiaj�cego i SARP  
w Koszalinie oraz w Biuletynie Zamówie� Publicznych. 

 
18.2. W momencie ogłoszenia wyników Konkursu ujawnione zostan� wszystkie zespoły 

autorskie. 
 

18.3. S�d Konkursowy sporz�dzi informacje o pracach konkursowych oraz uzasadnienie 
rozstrzygni�cia konkursu, wytyczne merytoryczne, w odniesieniu do wszystkich 
nagrodzonych i wyró�nionych prac, z uwzgl�dnieniem propozycji Zamawiaj�cego. 

 
18.4. Uczestnik wraz z przyst�pieniem do Konkursu, jest zobowi�zany do pisemnego 

o�wiadczenia o zwi�zaniu Regulaminem Konkursu w zakresie zapewnienia,  
�e dokona zmian w projekcie, zgodnych z rozstrzygni�ciem Konkursu i wytycznymi 
merytorycznymi S�du Konkursowego, dokonanymi z uwzgl�dnieniem propozycji 
Zamawiaj�cego (Zleceniodawcy) – zał�cznik nr 8. 

 
18.5. Wystawa prac konkursowych w siedzibie Zamawiaj�cego od dnia 07.07.2004 r.  

do dnia 21.07.2004 r. 
 

18.6. Dyskusja pokonkursowa bezpo�rednio po ogłoszeniu wyników Konkursu  
w dniu 07.07.2004 r. o godz. 1630 w siedzibie Zamawiaj�cego. 

 
19. Termin wydania nagród 
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Zaproszenie przez Zamawiaj�cego do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r�ki autorów 
wybranej pracy nast�pi w terminie 30 dni licz�c od dnia rozstrzygni�cia Konkursu, lecz  
nie wcze�niej ni� 15 dni od jego rozstrzygni�cia. Pozostałe nagrody zostan� wypłacone 
przez Zamawiaj�cego w terminie nie krótszym ni� 15 dni licz�c od dnia rozstrzygni�cia 
Konkursu i nie pó�niej ni� 30 dni od jego rozstrzygni�cia. 

 
20. Istotne postanowienia umowy  

o wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego 
20.1. Wynagrodzenie: 
Wynagrodzenie za projekt budowlany i wykonawczy zostanie wycenione  
wg regulaminu honorariów architekta (zał�cznik do uchwały nr 18  
z dnia 24.11.2002 r. I Nadzwyczajnego Zjazdu Izby Architektów). Jednocze�nie Zamawiaj�cy 
okre�la górn� granic� wynagrodzenia na 5% maksymalnych przyj�tych przez 
Zamawiaj�cego kosztów realizacji inwestycji wynosz�cych 8 mln zł. 
 
20.2. Przedmiot umowy: 
Przedmiotem umowy zawartej pomi�dzy Zleceniodawc� a uczestnikiem, któremu przyznano 
I nagrod� jest opracowanie projektu budowlanego (pełnobran�owego) i projektu 
wykonawczego (pełnobran�owego) wraz z zagospodarowaniem działki zieleni�, układem 
drogowym, sieciami i przył�czami oraz kosztorysów: inwestorskiego i �lepego wraz  
z przedmiarem robót a tak�e specyfikacji wykonania i odbioru robót zgodnie z ustaleniami 
merytorycznymi Regulaminu Konkursu (rozdział III) oraz warunkami okre�lonymi w ustawie 
Prawo Budowlane i w rozporz�dzeniach wykonawczych do tej ustawy. Kosztorys inwestorski 
zgodnie z Rozporz�dzeniami Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 26 lutego 
1999 r. w sprawie metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, oraz Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000 r. (Dz.U.00.114.1195) w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych  
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego. 
Dokumentacja musi zawiera� wszelkie wymagane projekty technologiczne i specjalistyczne. 

 
20.3. Umowa: 
Wzór umowy stanowi zał�cznik nr 7. 
 

21. Pouczenie o �rodkach ochrony prawnej przysługuj�ce uczestnikom konkursu 
21.1 Wykonawcom i Uczestnikom Konkursu, a tak�e innym osobom, je�eli ich interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mo�e dozna� uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiaj�cego przepisów ustawy, przysługuj� �rodki ochrony 
prawnej w formie protestu.  

 
21.2 Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez 

zamawiaj�cego przepisów ustawy �rodki ochrony prawnej przysługuj� równie� 
organizacjom zrzeszaj�cym wykonawców wpisanym na list� organizacji 
uprawnionych do wnoszenia �rodków ochrony prawnej, prowadzon� przez Prezesa 
Urz�du.  

 
21.3 Przez organizacje zrzeszaj�ce wskazanych powy�ej wykonawców, nale�y rozumie� 

podmioty działaj�ce na podstawie przepisów o: 
• izbach gospodarczych; 
• rzemio�le; 
• samorz�dzie zawodowym niektórych przedsi�biorców; 
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• organizacjach pracodawców; 
• samorz�dach zawodowych architektów, in�ynierów budownictwa oraz urbanistów. 
 

21.4 Wobec czynno�ci podj�tych przez Zamawiaj�cego w toku post�powania oraz  
w przypadku zaniechania przez Zamawiaj�cego czynno�ci, do której  
jest obowi�zany na podstawie ustawy, mo�na wnie�� pisemny protest  
do Zamawiaj�cego.  

 
21.5 Protest wnosi si� w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powzi�ł  

lub mógł powzi�� wiadomo�� o okoliczno�ciach stanowi�cych podstaw� jego 
wniesienia, z zastrze�eniem pkt.21.6. Protest uwa�a si� za wniesiony z chwil�, gdy 
doszedł on do Zamawiaj�cego w taki sposób, �e mógł zapozna� si� z jego tre�ci�. 
Do Uczestników Konkursu oraz organizacji, o których mowa w pkt.21.2., przepis 
stosuje si� odpowiednio.  

 
21.6 Protest dotycz�cy postanowie� specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi 

si� nie pó�niej ni� 3 dni przed upływem terminu składania ofert.  
 
21.7 Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.  
 
21.8 Zamawiaj�cy odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot 

nieuprawniony.  
 
21.9 Protest powinien wskazywa� oprotestowan� czynno�� lub zaniechanie 

Zamawiaj�cego, a tak�e zawiera� ��danie, zwi�złe przytoczenie zarzutów oraz 
okoliczno�ci faktycznych i prawnych uzasadniaj�cych wniesienie protestu.  
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Rozdział III Ustalenia merytoryczne 

 
 

22. Stan istniej�cy 
Teren obj�ty niniejszym Konkursem obejmuje grunty działek nr� 28, 29/1, 47/2, 48 (Kanał 
Drzewny), 47/3 (przedszkole), 51/15, 51/16, 135 (ul. �liwinskiego), 51/14, 51/13, 136/2 
(L.O.), 137, 138, 139, 49, 12, 11, 50 i 133 (ul. Solna), 27 (ul. Zygmuntowska), 2 (ul. Bałtycka), 
131 i 176 (ul. Łopuskiego). 
Dla terenu tego Miasto Kołobrzeg nie posiada obowi�zuj�cego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Miasto Kołobrzeg posiada uchwalone w 2001 r. studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. W studium tym terenom obj�tym opracowaniem nadano 
kategorie u�ytkowania terenów jako „UT” i „OG”. Kategorie te okre�lone zostały w studium  
w sposób nast�puj�cy: 
 
Tereny obiektów i urz�dze� sportowo-rekreacyjnych UT 
Tereny urz�dze� turystycznych i sportowych s� to tereny zielone, na których dopuszcza si� 
lokalizacj� ogólnodost�pnych obiektów i urz�dze� niezb�dnych dla realizacji podstawowej funkcji 
terenu. Lokalizacja obiektów pobytowych (zabudowa mieszkaniowa, hotelowa, pensjonatowa itp.) 
oraz wszelkiej zabudowy nieodpowiadaj�cej podstawowej funkcji terenu jest niedopuszczalna.  
Wysoko�� zabudowy ogranicza si� do 2 kondygnacji i maksimum 12 m wysoko�ci,  
a wska�nik powierzchni zabudowy do PZ - 0,2. 
1. Na terenach urz�dze� turystycznych i sportowych dopuszcza si� lokalizowanie: 

1.1 obiektów sportowych, 
1.2 przystani wodnych, 
1.3 k�pielisk, 
1.4 stanic, 
1.5 pól namiotowych i karawaningowych, 
1.6 terenów targowych i wystawowych, 
1.7 urz�dzonych tras spacerowych i rowerowych, 
1.8 obiektów pomocniczych słu��cych zaopatrzeniu terenów tych w elektryczno��, gaz, 

ciepło, wod�, i odprowadzenie �cieków; 
1.9 zespołów gara�y i parkingów dla potrzeb obiektów na własnym terenie, oraz parkingów 

ogólnodost�pnych dla potrzeb miasta; 
1.10 ulic układu obsługuj�cego, 
1.11 zieleni ogólnodost�pnej. 

2. Inne u�ytkowanie terenu poza ustalonym dla terenów urz�dze� turystycznych  
i sportowych jest nie dopuszczalne. 

 
Tereny dla potrzeb powszechnych OG 
Tereny dla potrzeb powszechnych słu�� przede wszystkim funkcjom zwi�zanym z obsług� 
mieszka�ców. Rodzaj, wielko�� i poło�enie nowych terenów dla potrzeb powszechnych ustala si� i 
rezerwuje w planach w zale�no�ci liczby i lokalizacji miejsc zamieszkania osób korzystaj�cych z tych 
terenów i urz�dze�. 

1. Na terenach dla potrzeb powszechnych dopuszcza si� lokalizowanie:  
1.1. obiektów administracji publicznej;  
1.2. obiektów: o�wiaty, nauki i kultury;  
1.3. obiektów słu�by zdrowia;  
1.4. obiektów i urz�dze� socjalnych;  
1.5. obiektów i urz�dze� sportowych;  
1.6. obiektów kultu religijnego;  
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1.7. obiektów słu��cych ochronie mienia i bezpiecze�stwa mieszka�ców;  
1.8. gara�y i miejsc postojowych dla potrzeb własnych, lokalizowanych na własnej działce;  
1.9. obiektów pomocniczych słu��cych zaopatrzeniu terenów budowlanych  

w elektryczno��, gaz, ciepło, wod�, urz�dzenia odprowadzaj�ce �cieki oraz innych 
obiektów zwi�zanych z obsług� techniczn� terenu;  

1.10. mieszka� dla pracowników i dozoru obiektów;  
1.11. ulic układu obsługuj�cego;  
1.12. zieleni ogólnodost�pnej.  

2. W szczególno�ci na terenach dla potrzeb powszechnych nie dopuszcza si� lokalizowania 
obiektów budowlanych i innych, w tym wymienionych wy�ej, je�li s� one sprzeczne  
ze sposobem u�ytkowania tych terenów ze wzgl�du na ilo��, poło�enie, rozmiary  
lub powodowan� uci��liwo��. Powy�sze zastrze�enia obowi�zuj� tak�e dla zmian u�ytkowania 
lub rozbudowy istniej�cych obiektów;  

3. Inne u�ytkowanie terenu poza ustalonym dla terenów dla potrzeb powszechnych  
jest niedopuszczalne. 

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu dost�pne  
jest pod adresem internetowym http://www.kolobrzeg.pl/Studium/kolobrzeg.htm  

Obszar opracowania jest poło�ony w strefie B1 ochrony uzdrowiskowej „Uzdrowiska 
Kołobrzeg”, na terenie górniczym „Kołobrzeg” obejmuj�cym obszar górniczy złó� solanek 
„Kołobrzeg II” i na obszarze chronionego krajobrazu pod nazw� „Koszali�ski  
Pas Nadmorski”. 
 
Obszar opracowania obejmuje teren, którego granice opracowania oznaczone  
s� na zał�czonej mapie kolorem ró�owym. 
 
22.1. Istniej�cy parking dla samochodów. 
 
22.2. prawobrze�e Kanału Drzewnego  
Stanowi wał przeciwpowodziowy, rekreacje dla mieszka�ców osiedla, dojazd do gara�y.  
 
22.3. Kanał Drzewny  
Kanał wodny o nieuregulowanych brzegach ł�czy si� w basenie portowym z rzek� Pars�t�.  
 
22.4. Stadion Sportowy - ul. �liwi�skiego 10  
Stadion Sportowy poło�ony przy ul. �liwi�skiego 10 w Kołobrzegu wzdłu� kanału drzewnego. 
Przeznaczenie obiektu - treningi, mecze piłki no�nej, treningi łucznicze, treningi 
lekkoatletyczne. Obiekt posiada:  

• płyt� główn� o nawierzchni trawiastej o wym. 100 m x 70 m;  
• bie�ni� o nawierzchni z m�czki ceglanej 8 torow� dł. 400 m; 
• trybuny dla widzów z ławek drewnianych na 4000 miejsc;  
• zaplecze socjalne z szatniami i natryskami;  
• szalet publiczny;  
• boiska treningowe z płyt� boisk bocznych o nawierzchni piaszczystej o wym.  

100 m x 64 m oraz trawiastej o wym. 90 m x 45 m;  
• tory łucznicze;  
• teren ogrodzony;  
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22.5. Hala Widowiskowo - Sportowa "MILENIUM" ul. Łopuskiego 36 wraz z zapleczem 
socjalnym i noclegowym  

Realizowane nadal zadanie składa si� ze zmodernizowanego w I etapie budynku hali, 
ł�cznika i projektowanego w II etapie budynku basenów wraz z zespołem lokali usługowych 
oraz towarzysz�cych parkingów wraz z niezb�dnymi urz�dzeniami in�ynieryjnymi, a tak�e 
powi�za� drogowych, chodników, przystani kajakowej i terenów zieleni. Budynek hali jest 
obiektem dwupoziomowym. Na górnym poziomie usytuowana jest płyta boiska sportowego 
o wymiarach 24 x 48 m wraz z trybunami na 1307 miejsc, pomieszczenia sprawozdawców, 
dwie mini - kawiarnie, WC, magazyny i zaplecze techniczne. Na dolnym poziomie 
zlokalizowano pomieszczenia pod centrum fitness do zagospodarowania, kasy, szatnie dla 
publiczno�ci oraz pomieszczenia techniczne (wentylatorni�, sterownie energetyczne 
i magazyny). W strefie doj�cia do budynku hali, a tak�e w samym obiekcie, nie wyst�puj� 
�adne bariery architektoniczne, utrudniaj�ce dost�p osobom niepełnosprawnym. Oddanie 
hali sportowej nast�piło w pa�dzierniku 2000 r. i słu�y ona:  

• pod wynajem na treningi sportowe;  
• organizacj� meczów sportowych, rekreacyjnych;  
• organizacj� widowisk kulturalnych;  
• targi, pokazy, wystawy;  
• festyny, festiwale, koncerty;  
• i inne;  

Od stycznia 2002 roku w hali "Milenium" został uruchomiony kompleks pokoi go�cinnych. 
Dzi�ki temu istnieje mo�liwo�� organizowania w jednym obiekcie zgrupowa� sportowych, 
pobytów rekreacyjnych, konferencji, kongresów, itp. Hala dysponuje mo�liwo�ci� 
zakwaterowania 40 osób w jedno, dwu i trzyosobowych, komfortowych pokojach, 
wyposa�onych w zestaw wypoczynkowy i miejsce do pracy. Ka�dy z pokoi posiada telewizor, 
radio, telefon, łazienk� z natryskiem. Cz��� gastronomiczna jest obecnie  
w trakcie uruchomiania, jednak dla grup zorganizowanych istnieje mo�liwo�� zamówienia 
dodatkowej usługi kateringowej. 
 
22.6. Pływalnia w trakcie budowy z basenem głównym o wymiarach 25 m x 12,5 m, oraz 

szeregiem atrakcji wodnych (zje�d�alnie, baseny rekreacyjne, brodzik  
i inne)  

 
22.7. Boisko lekkoatletyczne o trawiastej nawierzchni i �wirowej bie�ni  
 
22.8. Teren istniej�cej bazy Miejskiej Komunikacji Samochodowej  
 
22.9. Teren pomi�dzy ul. Soln�, Ryback� a torami kolejowymi bocznicy  
 
22.10. W pobli�u istniej�cych boisk treningowych rosn� dwa okazałe drzewa (topola 

czarna i kasztanowiec). Drzewa te obecnie przeszkadzaj�ce boiskom maj� zgody 
na wycink�, jednak�e ich ewentualne pozostawienie mo�e wynika� z przyj�tych 
rozwi�za� projektowych. 

 
23. Wytyczne merytoryczne 

Postulatem jest wył�czenie z ruchu kołowego ul. �liwi�skiego jak równie� w szczególny 
sposób rozwi�zanie bezkolizyjnego pieszego skomunikowania terenów sportowo  
- rekreacyjnych z reszt� miasta. Zakłada si�, �e zaopatrzenie w ciepło obiektów nast�powa� 
b�dzie z sieci miejskiej MEC. 
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23.1. Ustala si� minimalny obowi�zuj�cy program dla nowych i modernizowanych 
obiektów: 

• stadion piłkarski dostosowany do wymogów II ligi z zadaszeniem trybun na minimum 
2500 miejsc, płyt� główn� ogrzewan� i o�wietlon�, z bezpo�rednim krytym wej�ciem 
na boisko; 

• zaplecze stadionu zawieraj�ce m.in.: szatnie dla obu dru�yn po 25 osób ka�da  
z natryskami i WC, szatnie dla s�dziów z natryskami i WC, pokój obserwatora, 
toalety publiczne dla kibiców, bufet dla publiczno�ci z wyodr�bnieniem bufetu  
dla kibiców dru�yny przeciwnej, pokój reporterów; 

• 2 pełnowymiarowe boiska treningowe do piłki no�nej (jedno z nawierzchni� sztuczn� 
i jedno z nawierzchni� trawiast�); 

• odpowiednie parkingi dla autokarów i samochodów osobowych; 
• stadion lekkoatletyczny zawieraj�cy: 6 torow� bie�ni� tartanow�, tartanowy rozbieg 

do skoku w dal i skoku wzwy�, miejsce do rozgrywania konkurencji technicznych - 
pchni�cie kul�, rzut młotem, rzut dyskiem, rzut oszczepem; 

• skate-park; 
 
23.2. Zalecany dodatkowy program: 

• małe boisko treningowe piłki no�nej z nawierzchni� trawiast�; 
• hotel sportowy wraz z ewentualn� cz��ci� gastronomiczn�; 
• sale treningowe na potrzeby klubów lekkoatletycznych i sportów walki; 
• biura klubów; 
• �cianka wspinaczkowa; 
• mała architektura dla potrzeb rozgrywek szachowych (stoliki, szachy plenerowe); 
• tereny rekreacji; 

 
23.3. Zakres I etapu: 
I etap, którego opracowanie b�dzie przedmiotem zamówienia z wolnej r�ki  
na opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje: 

• modernizacja istniej�cego stadionu piłkarskiego z przekryciem trybun. Modernizacja 
polega� ma na dostosowaniu stadionu do wymogów II ligi; 

• realizacja parkingów słu��cych obsłudze stadionu; 
• realizacja boisk treningowych (min. 2); 
• realizacja niezb�dnego zaplecza socjalnego stadionu piłkarskiego; 

 
23.4. Maksymalny planowany ł�czny koszt: 
Maksymalny planowany ł�czny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy 
konkursowej (I etap) Zamawiaj�cy okre�la na 8,00 mln zł. W koszcie tym zawarta jest cena 
dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego. 
 
23.5. Powi�zanie projektu z funduszami europejskimi: 
Uczestnicy konkursu winni zapozna� si� ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym 
Rozwoju Regionalnego (wersja ostateczna zatwierdzona przez Rad� Ministrów 
w dn. 16.03.2004 r.) oraz jego uzupełnieniem (wersja robocza dokumentu) w tym 
w szczególno�ci z „działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury” (zał�czniki nr 15 i 16). 
Informacje na temat ZPORR pod adresem internetowym http://www.zporr.mgpips.gov.pl/  
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Rozdział IV O�wiadczenia i zatwierdzenia 

 
 

 
 

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG 
URZ�D MIASTA KOŁOBRZEG 

 
 

 
 
 
 
 
Zatwierdzam niniejszy Regulamin Konkursu i o�wiadczam, �e jestem nim zwi�zany. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
podps 

 
 
 
 
 
Kołobrzeg, dnia …………………………….. 
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S�d Konkursowy akceptuje niniejszy Regulamin Konkursu: 
 

Lp S�dzia Data Podpis 

1. mgr in�. arch. Grzegorz 
Błaszczyk 

  

2. mgr in�. arch. Stanisław 
Kondarewicz 

  

3. mgr in�. arch. Marek Perepeczo    

4. mgr in�. arch. Stanisław Skład   

5. mgr in�. Czesław Stoma   

 
 
 
 
Działaj�cy w Imieniu Organizatora akceptuje niniejszy Regulamin Konkursu: 
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Rozdział V Zał�czniki 
 
 
ZAŁ�CZNIKI TEKSTOWE 

Zał�cznik nr 1  Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie Uczestnika 
zawieraj�cy o�wiadczenie o zwi�zaniu Regulaminem Konkursu 

  
Zał�cznik nr 2 Lista autorów i współpracowników 
  
Zał�cznik nr 3  O�wiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówie� publicznych 
  
Zał�cznik nr 4  O�wiadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówie� publicznych 
  
Zał�cznik nr 5 Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej 
  
Zał�cznik nr 6 Zestawienie tabelaryczne powierzchni pomieszcze� 
  
Zał�cznik nr 7 Wzór umowy 
  
Zał�cznik nr 8 O�wiadczenie uczestnika konkursu o zwi�zaniu Regulaminem Konkursu 
  
ZAŁ�CZNIKI GRAFICZNE 

Zał�cznik nr 9 Orientacja - wyrys ze studium 
  
Zał�cznik nr 10 Podstawowe uwarunkowania przestrzenne – schemat 

na podkładzie mapy zasadniczej 
  
Zał�cznik nr 11 Podkład mapowy: mapa zasadnicza w skali 1:1000 
  
ZAŁ�CZNIKI GRAFICZNE I TEKSTOWE na CD 

Zał�cznik nr 12 Orientacja - wyrys ze studium 
  
Zał�cznik nr 13 Podkład mapowy: mapa zasadnicza 
  
Zał�cznik nr 14 Komplet zdj�� 
  
Zał�cznik nr 15 Regulamin Konkursu 
  
Zał�cznik nr 16 Uchwała nr I/1 z dnia 24 marca 2003 roku Zarz�du Polskiego 

Zwi�zku Piłki No�nej w sprawie licencji dla klubów II ligi na sezon 
2003/2004 i nast�pne 

  
Zał�cznik nr 17 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

2004-2006 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

2004-2006 uzupełnienie 
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Piecz�� Organizatora 

 
 

Zał�cznik nr 1 

 
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

Uczestnika konkursu jednoetapowego na opracowanie projektu koncepcyjnego 
zagospodarowania terenów sportowo - rekreacyjnych przy ul. �liwi�skiego w Kołobrzegu 

 
Nazwa Uczestnika 
 
 
 

 

Adres Uczestnika 
 
 
 

 

Nr NIP, REGON 
 
 
 

 

Telefon, fax 
 
 
 

 

Nr uprawnie� posiadanych przez Uczestnika 
 
 
 

 

Imiona i nazwiska oraz podpisy osób 
uprawnionych do składania o�wiadcze� 
w imieniu Uczestnika Konkursu 
 
 

 

 
O�wiadczam, �e: 
 
1. spełniam warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówie� publicznych oraz nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24  
w/w ustawy; 

2. jestem zwi�zany Regulaminem Konkursu; 
3. przysługuj� mi autorskie prawa maj�tkowe w zakresie okre�lonym Regulaminem 

Konkursu; 
4. w zał�czeniu przedstawiam dokumenty wymagane w rozdz. II pkt. 11.2. – 11.3. 

Regulaminu Konkursu; 
 

……………………………………………………….. 
podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 

do składania o�wiadcze� w imieniu uczestnika konkursu 
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 Zał�cznik nr 2 

 
LISTA AUTORÓW i WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

 
 

nr uprawnie� 
 

 
l.p. 

 
nazwisko i imi� 

charakter udziału w pracy 

 
adres 

 
podpis 
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 Zał�cznik nr 3 

 
O � W I A D C Z E N I E 

o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie� publicznych 
 

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

imi� i nazwisko lub nazwa uczestnika konkursu 

 
 
 
 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych, 
o�wiadczam niniejszym co nast�puje: 
 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli 
ustawy nakładaj� obowi�zek posiadania takich uprawnie�;  

 

2. posiadam niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie oraz potencjał techniczny, a tak�e 
dysponuj� osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

 

3. znajduj� si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie zamówienia;  
 

4. nie podlegam wykluczeniu z post�powania o udzielenie zamówienia.  
 

 
 
 
 
 

…………............…………………………………………….. 
podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 

do składania o�wiadcze� w imieniu uczestnika konkursu 
 

 
 
 
 
 
 
 
miejsce i data ………………………………………………………….........
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 Zał�cznik nr 4 

 
O � W I A D C Z E N I E 

o spełnieniu warunków art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówie� publicznych 
 
………………………………………………………………….…………………………………................................... 

Imi� i nazwisko lub nazwa uczestnika konkursu 
 

O�wiadczam, �e nie podlegam wykluczeniu z post�powania o udzielenie zamówienia  
z tytułu któregokolwiek wymienionego poni�ej punktu art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
zamówie� publicznych: 
 

Art. 24. 1. Z post�powania o udzielenie zamówienia wyklucza si�:  
1) wykonawców, którzy w ci�gu ostatnich 3 lat przed wszcz�ciem post�powania wyrz�dzili szkod�  

nie wykonuj�c zamówienia lub wykonuj�c je nienale�ycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do 
dnia wszcz�cia post�powania, chyba �e niewykonanie lub nienale�yte wykonanie jest nast�pstwem 
okoliczno�ci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialno�ci;  

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacj� lub których upadło�� ogłoszono;  
3) wykonawców, którzy zalegaj� z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyj�tkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozło�enie 
na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu;  

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest�pstwo popełnione w zwi�zku z post�powaniem  
o udzielenie zamówienia, przest�pstwo przekupstwa, przest�pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  
lub inne przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowych;  

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest�pstwo popełnione w zwi�zku  
z post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo przekupstwa, przest�pstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowych;  

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarz�du prawomocnie skazano za przest�pstwo popełnione w 
zwi�zku z post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo przekupstwa, przest�pstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci maj�tkowych;  

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 
przest�pstwo popełnione w zwi�zku z post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo przekupstwa, 
przest�pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci 
maj�tkowych;  

8) osoby prawne, których urz�duj�cego członka organu zarz�dzaj�cego prawomocnie skazano  
za przest�pstwo popełnione w zwi�zku z post�powaniem o udzielenie zamówienia, przest�pstwo przekupstwa, 
przest�pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest�pstwo popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci 
maj�tkowych;  

9) podmioty zbiorowe, wobec których s�d orzekł zakaz ubiegania si� o zamówienia, na podstawie przepisów  
o odpowiedzialno�ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro�b� kary;  

10) wykonawców, którzy nie spełniaj� warunków udziału w post�powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.  
2. Z post�powania o udzielenie zamówienia wyklucza si� równie� wykonawców, którzy:  
1) wykonywali czynno�ci zwi�zane z przygotowaniem prowadzonego post�powania lub posługiwali si� w celu 

sporz�dzenia oferty osobami uczestnicz�cymi w dokonywaniu tych czynno�ci, z wyj�tkiem autorów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, je�eli przedmiotem post�powania o udzielenie 
zamówienia s� prace projektowe wynikaj�ce z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
sporz�dzonych przez tych autorów;  

2) zło�yli nieprawdziwe informacje maj�ce wpływ na wynik prowadzonego post�powania;  
3) nie zło�yli o�wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu lub dokumentów potwierdzaj�cych 

spełnianie tych warunków;  
4) nie wnie�li wadium, w tym równie� na przedłu�ony okres zwi�zania ofert�, lub nie zgodzili si�  

na przedłu�enie okresu zwi�zania ofert�. 
….......…………………………………………………….. 

podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 
do składania o�wiadcze� w imieniu uczestnika konkursu 

miejsce i data ………………………………………………………… 
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Odcinek dla Uczestnika Konkursu Zał�cznik nr 5 
 

POKWITOWANIE 
ODBIORU PRACY KONKURSOWEJ 

 
konkursu jednoetapowego na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania 

terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. �liwi�skiego w Kołobrzegu 
 

Praca konkursowa oznaczona liczb� rozpoznawcz�: 
 
 

 
 
Została przyj�ta w dniu …………………................. 2004 r. o godz. ………......... 
 
 
Piecz�� Organizatora:      
 
 

………………………………………………………………….. 
podpis Sekretarza Organizacyjnego 

 
 

 
 
Odcinek dla Sekretarza Organizacyjnego Konkursu Zał�cznik nr 5 
 

POKWITOWANIE 
ODBIORU PRACY KONKURSOWEJ 

 
konkursu jednoetapowego na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania 

terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. �liwi�skiego w Kołobrzegu 
 

 
Praca konkursowa oznaczona liczb� rozpoznawcz�: 

 
 

 
 
Została przyj�ta w dniu ……………................……. 2004 r. o godz. …….......….. 
 
 
Piecz�� Organizatora:      
 

………………………………………………………………….. 
podpis Sekretarza Organizacyjnego  
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 Zał�cznik nr 6 

 
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE POWIERZCHNI 

 
l.p. rodzaj pomieszczenia pow. u�ytkowa 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 razem p.u.  

 
 

Pow. całkowita    ………………….….. 
Pow. zabudowy    ……………………... 
Kubatura      ………………….….. 
Liczba miejsc parkingowych  ................................ 
Liczba miejsc siedz�cych na stadionie  ………………..........  
 
 
Planowany szacunkowy całkowity koszt realizacji inwestycji (zawieraj�cy 
koszt wykonania dokumentacji projektowej i nadzór autorski) 
 
 ……………….............................................. 
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 Zał�cznik nr 7 
 
 

 

U M O W A 
Nr ................... 

  
W dniu ................................................ r.  
pomi�dzy:  
Gmin� Miejsk� Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg  
reprezentowan� przez: 
P. in�. Henryka Bie�kowskiego  -  Prezydenta Miasta Kołobrzeg 
zwanego dalej Zamawiaj�cym, 
a 
..................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
reprezentowanym/� przez: 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
zwanym/� dalej Projektantem,  
  
na podstawie rozstrzygni�cia konkursu z dnia .............................................. r. oraz zgodnie z 
art. 67 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówie� publicznych 
(Dz.U.04.19.177), została zawarta umowa nast�puj�cej tre�ci: 
  

§ 1 
  

Zamawiaj�cy zleca a Projektant przyjmuje do wykonania: 

1. Dokumentacj� projektow� niezb�dn� do realizacji inwestycji.......................................,  
w oparciu o projekt konkursowy b�d�cy zwyci�sk� prac� w konkursie i stanowi�cy 
zał�cznik nr 1 do niniejszej umowy, zgodn� z decyzj� o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i wszelkimi uzgodnieniami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane (Dz.U.03.207.2016 z pó�n. zm.), zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.180.667) w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie, w 6-ciu egz.  
o nast�puj�cym zakresie: 

a) projekt budowlany (pełnobran�owy), 
b) projekt zagospodarowania działki, 
c) uszczegółowienie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie niezb�dnym  

do realizacji inwestycji nazwane projektem wykonawczym, 
d) projekty przył�czy (elektrycznego, wodnokanalizacyjnego, odprowadzenia wód 

deszczowych, energii cieplnej, teletechnicznego), 
e) ocen� oddziaływania na �rodowisko, 
f) studium wykonalno�ci inwestycji, 
g) kosztorys inwestorski dla w/w projektów w oparciu o obowi�zuj�ce KNNR-y zgodnie 

z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.01.2004 r. w sprawie metod  
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i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.04.18.172), Rozporz�dzeniem 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm  nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego 
(Dz.U.00.114.1195), wraz ze specyfikacj� techniczn� wykonania  
i odbioru robót budowlanych, w dwóch egzemplarzach oraz w zapisie elektronicznym na 
dyskietce lub CD, 

h) wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów �lepych dla w/w projektów w oparciu  
o obowi�zuj�ce KNR-y w dwóch egzemplarzach oraz w zapisie elektronicznym  
na dyskietce lub CD, 

i) uzyskanie wszelkich podkładów geodezyjnych potrzebnych do celów projektowych wraz 
z wypisem z rejestru gruntu, 

j) wyst�pienie i uzyskanie wszelkich warunków technicznych dla poszczególnych przył�czy, 
k) wszelkie badania, ekspertyzy, pomiary i uzgodnienia niezb�dne dla wykonania przedmiotu 

umowy oraz prawidłowej realizacji projektu np.: badania geologiczne i inne, 
2. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacj� robót wykonywanych na podstawie 

projektu b�d�cego przedmiotem niniejszej umowy. 
3. Zał�czniki w postaci: zwyci�skiej pracy konkursowej wraz z wytycznymi S�du 

Konkursowego - zał�cznik nr 1 do umowy, Regulaminu Konkursu wraz z wnioskiem  
o dopuszczenie do udziału w konkursie zał�cznik - nr 2 do umowy, oferty Projektanta - 
zał�cznik nr 3 do umowy stanowi� integraln� cz��� umowy. 

  
§ 2 

 
1. Dokumentacj� projektow� o której mowa w § 1 pkt 1 Projektant wykona zgodnie  

z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowi�zuj�cymi przepisami,  
z uwzgl�dnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia. 

2. Wykonany projekt ma by� zaopatrzony w wykaz opracowa� oraz zawiera� o�wiadczenie 
projektanta, �e: 

a) dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umow� i obowi�zuj�cymi  
w kraju normami oraz aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, 

b) projekt architektoniczno-budowlany został sprawdzony i posiada podpisy zespołu 
sprawdzaj�cego lub rzeczoznawcy budowlanego, 

c) dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma słu�y�  
i nadaje si� do realizacji, posiada niezb�dne uzgodnienia w zakresie wynikaj�cym  
z obowi�zuj�cych przepisów. 

3. Dokumentacja projektowa wraz z wszystkimi jej elementami składowymi zostanie 
dostarczona do siedziby Zamawiaj�cego w sze�ciu trwale oprawionych egzemplarzach 
ka�dy, a kosztorys inwestorski, przedmiar robót, �lepy kosztorys i specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót w 2 egz. oraz w zapisie elektronicznym. 

4. Szczegóły dotycz�ce rozwi�za� materiałowych oraz wyposa�enia stałego musz� by� 
uzgodnione z Zamawiaj�cym. 

5. Nadzór autorski sprawowany b�dzie zgodnie ze szczegółowym zakresem obowi�zków  
i uprawnie� dotycz�cym nadzoru autorskiego okre�lonym odno�nymi przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz.U.03.207.2016 z pó�n. zm.). 

6. Projektant w ramach pełnienia czynno�ci nadzoru autorskiego ma obowi�zek przybycia 
na budow� nie mniej ni� raz w miesi�cu oraz na ka�de uzasadnione wezwanie 
Zamawiaj�cego przez cały okres realizacji inwestycji. 

7. Sprawowanie nadzoru autorskiego potwierdzone b�dzie ka�dorazowo wpisem  
w dzienniku budowy. 
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§ 3 

 
1. Strony uzgodniły termin wykonania dokumentacji projektowej: 
a) projekt architektoniczno - budowlany do ......................... 2004 r. 
b) projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót do .............................................. 2004 r. 
c) pełnienie nadzoru autorskiego do ..................................... 2007 r. 

 
  

§ 4 
 

1. Je�eli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczno�� wykonania robót dodatkowych  
nie przewidzianych projektem i umow� zawart� z Wykonawc�, to Projektant powinien 
niezwłocznie zawiadomi� o tym Zamawiaj�cego celem podj�cia decyzji co do ich 
zlecenia Wykonawcy. 

2. Bez zgody Zamawiaj�cego Projektant nie jest upowa�niony do wydania Wykonawcy 
polecenia wykonania robót dodatkowych. 

3. Je�eli zajdzie konieczno�� wykonania robót niezb�dnych ze wzgl�du na bezpiecze�stwo lub 
zabezpieczenie przed awari�, to Zamawiaj�cy upowa�nia Projektanta do udzielenia 
Wykonawcy zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w jego imieniu,  
o czym niezwłocznie pisemnie Projektant zawiadomi Zamawiaj�cego.  

4. Wszystkie roboty dodatkowe wykonywane b�d� na podstawie zatwierdzonego przez 
Zamawiaj�cego protokołu konieczno�ci wykonania robót dodatkowych podpisanego 
przez Kierownika budowy, Inspektora, Projektanta oraz przedstawiciela Urz�du Miasta. 

 
  

§ 5 

1. Miejscem dostarczenia i odbioru prac projektowych b�dzie siedziba Urz�du Miasta 
Kołobrzeg. 

2. Dokumentem potwierdzaj�cym wykonanie przedmiotu umowy jest protokół zdawczo - 
odbiorczy podpisany przez obie strony. 

3. Projekt budowlany stanowi�cy przedmiot umowy musi by� podpisany przez 
sprawdzaj�cego zgodnie z art. 20, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U.03.207.2016 z pó�n. zm.).  

4. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstaw� do zafakturowania wynagrodzenia 
umownego za zadany przez Zamawiaj�cego przedmiot umowy. 

5. Zamawiaj�cy dokona odbioru dokumentacji w ci�gu 30 dni od daty jej dostarczenia. 
6. Zamawiaj�cy zastrzega sobie powy�szy termin na pisemne zgłoszenie Jednostce 

Projektowania ewentualnych zastrze�e� do wykonanego projektu. 

7. Je�eli Zamawiaj�cy w powy�szym terminie zgłosi zastrze�enia do dostarczonego 
projektu obie strony ustal� protokolarnie zakres i termin bezpłatnego dokonania przez 
Projektanta niezb�dnych zmian i uzupełnie� w projekcie. Powy�sze zastrze�enia 
Zamawiaj�cego nie mog� dotyczy� funkcji i formy architektonicznej obiektu, o ile te s� 
zgodne z projektem konkursowym i wytycznymi S�du Konkursowego. 
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8. Zamawiaj�cy w celu dokonania odbioru dokumentacji ma prawo równie� do zlecenia 
osobom uprawnionym i niezale�nym ponownej weryfikacji i sprawdzenia dostarczonej 
przez Wykonawc� dokumentacji b�d�cej przedmiotem umowy. 

9. Koszty ponownej weryfikacji i sprawdzenia, o których mowa w punkcie 8 pokrywa 
Projektant w przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej stanowi�cej 
przedmiot umowy, które uniemo�liwiaj� prowadzenie robót zleconych na podstawie tej 
dokumentacji.  

  
§ 6 
  

1. Do kierowania pracami projektowymi Projektant wyznacza: .................................................., 
tel. ................................................... 

2. Do koordynacji w zakresie wykonania obowi�zków umownych Zamawiaj�cy wyznacza: 
…………………………....................., tel. (0-94) ........................................ 

  
 
 

§ 7 
  

1. Strony ustalaj�, �e obowi�zuj�c� ich form� wynagrodzenia b�dzie wynagrodzenie  
w formie ryczałtu. 

2. Za wykonanie prac obj�tych niniejsz� umow� strony ustalaj� wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysoko�ci: ........................ (brutto) słownie: ............................................................ w tym: 

a) za wykonanie dokumentacji projektowej o której mowa w § 1 pkt. 1 kwot� ........................ zł 
netto (słownie:......................................................................), 

b) za sprawowanie nadzoru autorskiego ............................................................................ zł brutto 
(słownie:.....................................................................................). 

  
§ 8 

  
1. Zamawiaj�cy dokona zapłaty wynagrodzenia nale�nego za wykonanie dokumentacji 

projektowej po jej odbiorze, na podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o 
zatwierdzony przez Zamawiaj�cego protokół ostatecznego odbioru całego projektu lub 
płatno�� mo�e nast�pi� tak�e po: 

a) przekazaniu i odebraniu przez Zamawiaj�cego na zasadach okre�lonych w § 5 projektu 
budowlanego umo�liwiaj�cego uzyskanie pozwolenia na budow� – 50% kwoty ustalonej 
w § 7 pkt. 2 ppkt a, 

b) po przekazaniu i odebraniu przez Zamawiaj�cego na zasadach okre�lonych w § 5 
projektu wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót w oparciu 
o KNR i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 50 % kwoty ustalonej w § 7 
pkt. 2 ppkt a, 

c) nadzór autorski – 100% kwoty ustalonej w § 7 pkt. 2 ppkt b, po zako�czeniu inwestycji i 
uzyskaniu pozwolenia na u�ytkowanie lub sukcesywnie fakturami miesi�cznymi. 

2. Nale�no�� z tytułu faktury płatna b�dzie przez Zamawiaj�cego przelewem na konto 
Projektanta podane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. 

3. Projektant o�wiadcza, �e jest płatnikiem podatku VAT i posiada Numer Identyfikacji 
Podatkowej .................................................................................. 
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§ 9 
  
1. Projektant udziela Zamawiaj�cemu gwarancji jako�ci na wykonany projekt. 
2. W ramach niniejszej gwarancji: 
a) Projektant jest odpowiedzialny wobec Zamawiaj�cego za wady projektu zmniejszaj�ce 

jego warto�� lub u�yteczno�� ze wzgl�du na cel w umowie okre�lony,  
a w szczególno�ci odpowiada za rozwi�zania projektu niezgodne z obowi�zuj�cymi 
normami i przepisami techniczno- budowlanymi, 

b) w przypadku wyst�pienia wad ukrytych w projekcie, których nie ujawniono w czasie 
odbioru, Zamawiaj�cy ma prawo ��da� ich usuni�cia w terminie do 7 dni od daty 
zawiadomienia Projektanta (naniesienie uzupełnie� i poprawek na wszystkich 
egzemplarzach dostarczonych Zamawiaj�cemu), pod rygorem naliczenia kar umownych, 
okre�lonych w § 11 umowy. 

3. Uprawnienia Zamawiaj�cego z tytułu gwarancji jako�ci wygasaj� w stosunku  
do Projektanta wraz z wyga�ni�ciem terminu r�kojmi jak� udzielił Projektant robót 
wykonanych na podstawie projektu stanowi�cego przedmiot umowy. 

  
§ 10 

1. Zamawiaj�cy zapłaci Projektantowi kar� umown� w razie: 

a) odst�pienia od umowy wskutek okoliczno�ci, za które odpowiada Zamawiaj�cy 
w wysoko�ci 15 % wynagrodzenia umownego. 

2. Projektant zapłaci kar� umown� Zamawiaj�cemu w razie: 

a) odst�pienia od umowy wskutek okoliczno�ci za które odpowiada Projektant  
w wysoko�ci 15 % wynagrodzenia umownego. 

b) zwłoki w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysoko�ci 0,5 % wynagrodzenia 
umownego za ka�dy dzie� zwłoki. 

c) zwłoki w usuni�ciu wad i zastrze�e� o których mowa w § 5 pkt. 7 i 8 w wysoko�ci  
0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za ka�dy dzie� zwłoki licz�c  
od nast�pnego dnia po upływie terminu okre�lonego przez Zamawiaj�cego  
do usuni�cia wad. 

3. Za opó�nienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Projektant stosowa� b�dzie odsetki 
ustawowe. 

4. Strony zastrzegaj� sobie prawo do odszkodowania uzupełniaj�cego przenosz�cego 
wysoko�� kar umownych  do wysoko�ci rzeczywi�cie poniesionej szkody. 

  
§ 11 

 
1. Projektant nie mo�e przenosi� na osoby trzecie praw i obowi�zków wynikaj�cych  

z niniejszej umowy. 
2. Wraz z dat� zapłaty nale�nego wynagrodzenia umownego na Zamawiaj�cego zostaje 

przeniesione autorskie prawo maj�tkowe do jednorazowej realizacji projektu b�d�cego 
przedmiotem umowy. 

  
 

§ 12 
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1. Zmiana postanowie� zawartej umowy mo�e nast�pi� za zgod� obu stron wyra�on�  
na pi�mie pod rygorem niewa�no�ci takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewa�no�ci zmiana postanowie� zawartej 
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowie� do umowy niekorzystnych dla 
Zamawiaj�cego, je�eli przy ich uwzgl�dnieniu nale�ałoby zmieni� tre�� oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru Projektanta, chyba �e konieczno�� wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczno�ci, których nie mo�na było przewidzie� w chwili 
zawarcia umowy. 

  
§ 13 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie 
zamówienia publicznego Projektant jest zobowi�zany przede wszystkim  
do wyczerpania drogi post�powania reklamacyjnego. 

2. Reklamacj� wykonuje si� poprzez skierowanie konkretnego roszczenia  
do Zamawiaj�cego. 

3. Zamawiaj�cy ma obowi�zek do pisemnego ustosunkowania si� do zgłoszonego przez 
Wykonawc� roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiaj�cego uznania roszczenia Projektanta, wzgl�dnie  
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Projektant 
uprawniony jest do wyst�pienia na drog� s�dow�. 

5. Wła�ciwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy  
jest s�d wła�ciwy dla siedziby Zamawiaj�cego. 

  
§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejsz� umow� b�d� miały zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego.  
  

§ 15 
  
Umow� niniejsz� sporz�dzono w 2 jednobrzmi�cych egzemplarzach po jednym dla ka�dej ze 
stron. 
  
 
 
Zał�czniki: 

1.      Zwyci�ska praca konkursowa wraz z wytycznymi S�du Konkursowego. 
2.      Regulamin Konkursu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do Konkursu. 
3.      Oferta Projektanta. 
  
  
 
...............................................................                            ....................................................................... 
Projektant                               Zamawiaj�cy 
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 Zał�cznik nr 8 

 
O � W I A D C Z E N I E  

Uczestnika Konkursu o zwi�zaniu Regulaminem Konkursu 
 

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

imi� i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu 

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

adres 

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

Nr NIP i REGON 

 
 
 
    Niniejszym O�WIADCZAM, 
E JESTEM ZWI�ZANY Regulaminem Konkursu  
na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów sportowo - 
rekreacyjnych przy ul. �liwi�skiego w Kołobrzegu, oraz zapewniam, �e dokonam zmian  
w projekcie zgodnie z rozstrzygni�ciem konkursu i wytycznymi merytorycznymi S�du 
Konkursowego, o ile nie naruszy to istotnych zało�e� pracy konkursowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 

...............……………………………………………………….. 
podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 

do składania o�wiadcze� w imieniu uczestnika konkursu 
 
 
 
 
 
 
 

miejsce i data ………………………………………………………… 
 


