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1.	Rodzaj i forma konkursu, podstawa prawna
1.1.	Rodzaj i forma konkursu:
Studialny, otwarty, ogólnopolski, jednoetapowy, urbanistyczno - architektoniczny.

1.2.	Podstawa prawna:
-	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia zakresu twórczych prac projektowych oraz tryb przeprowadzania konkursu na twórcze prace projektowe i prace z zakresu działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki (Dz.U. Nr 100, poz.619);
-	Regulamin konkursów architektonicznych, urbanistyczno-architektonicznych 
i urbanistycznych Stowarzyszenia Architektów Polskich (Uchwała nr 17 Z.G. SARP z dnia 28 marca 1998 r. i nr 79 z dnia 7 maja 2000 r.);
-	Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.);
-	Tekst uchwały Zarządu Miasta Bydgoszczy nr 291/2000 z dnia 22 maja 2000 roku z uzasadnieniem – w sprawie upoważnienia Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału w Bydgoszczy do zorganizowania konkursu studialnego urbanistyczno – architektonicznego na zagospodarowanie terenu ograniczonego ul. Mostową, ul. Marsz. Focha, ul. Dr E.Warmińskiego, ul. Obrońców Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego i rzeką Brdą wraz z układem komunikacyjnym;
-	Zlecenie Urzędu Miasta Wydziału Rozwoju Przestrzennego Architektury i Budownictwa nr PAB-341/1/2000 z dnia 08.06.2000 r. 

1.3.	Materiały do opracowania warunków konkursu:
-	“Wytyczne do opracowania warunków konkursu przygotowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w lipcu 2000 r. (urbanistyczne, konserwatorskie, krajobrazowo – przyrodnicze, komunikacyjne).
-	Opracowanie: “Bydgoszcz – studium historyczno – konserwatorskie”, Śródmieście cz.1, wykonane w 1993 r. przez Pracownię Dokumentacji 
i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury – Bydgoszcz.
-	Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich 
z 1880 r. – reprint Tom I hasło: Bydgoszcz.


2.	Cel i przedmiot konkursu
2.1.	Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej obszaru objętego konkursem, która może posłużyć do sformułowania ustaleń 
w formie prawa gminnego – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.2.	Przedmiotem przyszłego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może być część obszaru objętego konkursem lub jego całość.

3.	Zadanie konkursowe
Obszar objęty konkursem jest przedmiotem dużego zainteresowania inwestorów 
z racji atrakcyjnego położenia w mieście. Jest to fragment centrum w pełni uzbrojony technicznie, usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka administracyjno -
- kulturalnego.
Zadaniem konkursu jest koncepcja studialna urbanistyczno – architektoniczna obszaru, na podstawie której będzie można określić:
-	zasady powiązań funkcjonalno-przestrzennych obszaru z otoczeniem,
-	zasady kształtowania zabudowy nowej oraz przekształcenia istniejącej,
-	podstawy do kształtowania programu i określenia funkcji o charakterze ogólnomiejskim, podnoszących rangę miejsca,
-	publiczne tereny zieleni i zasady ich zagospodarowania,
-	zasady obsługi komunikacyjnej obszaru,
     Zadania do wykonania przedstawiono w punkcie 5.

4.	Opis stanu istniejącego
Bydgoszcz – miasto o liczbie ok. 390 tys. mieszkańców posiada dobrze zachowane śródmieście budowane w XIX i pocz. XX w. o powierzchni ok. 150 ha.
Obszar objęty konkursem zajmuje powierzchnię 7,54 ha i składa się z dwóch części o różnym sposobie użytkowania i zabudowy. Linią podziału jest ulica Marszałka Focha.
Trasa ulicy ukształtowana jest historycznie (gościniec bydgoski); zamyka obszar Starego Miasta położonego na południe i otwiera obszar “nowego” miasta położonego na północ od trasy.

4.1.	Obszar opracowania:
Granice opracowania szczegółowego obejmują obszar przedstawiony na załączniku graficznym nr 9 w liniach rozgraniczających ulic Obrońców Bydgoszczy, Dr Emila Warmińskiego, Marszałka Ferdynanda Focha, pierzeją wschodnią Placu Teatralnego, linii brzegowej rzeki Brdy z wyłączeniem terenu związanego bezpośrednio ze śluzą w rejonie ul. Marcinkowskiego. Mapa została zaktualizowana w granicach opracowania.

4.2.	Istniejące zagospodarowanie:
1)	część obszaru położona na północ od ul. Marszałka Focha – o powierzchni ok. 3,85 ha, o intensywnej zabudowie pochodzącej z XIX/XX wieku w obrysie ulic:
a)	Obrońców Bydgoszczy nr nr 1, 3, 5, 9, 11 – kamienice mieszkalne, budynki biurowo – administracyjne, handlowo – produkcyjne, wys. I, II, III kondygnacje. Budynki frontowe w luźnej zabudowie, zabudowa parceli,
b)	Dr E.Warmińskiego nr nr 3, 5, 79, 11 – kamienice mieszkalne, z parterami usługowymi, budynki biurowe, przemysłowo – handlowe, wys. I, II, II kond. Budynki frontowe w pierzei ulicy, oficyny, zabudowa parceli,
c)	Marszałka Focha nr nr 28, 30, 3234 – budynki handlowo – usługowe, produkcyjne składowe; wys. I, II kond. Zabudowa parceli, brak budynków frontowych (z wyjątkiem nr 28),
d)	Marcinkowskiego nr nr 2, 4, 6, 8 – budynki mieszkalne, produkcyjne; wys. I, II kond. Budynki w luźnej zabudowie parceli.
Podział gruntów na załączniku nr 5, fotografie - załącznik nr 8, nr (podkreślone 
i wygrubione w tekście) budynki pod ochroną konserwatorską - załącznik nr 2.
2)	część obszaru położona na południe od ul. Marszałka F. Focha – o powierzchni 3,69 ha, o ekstensywnej zabudowie pochodzącej z ostatniej ćwierci XX wieku – w obrysie ulic Marszałka F. Focha, Placu Teatralnego i rzeki Brdy.
Zabudowę stanowi budynek Opery Nova (aktualnie w budowie i eksploatacji) wraz z amfiteatrem oraz placem urządzonym tymczasowo jako parking. Plac Teatralny zagospodarowany jest jako skwer z zielenią o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych.
4.3.	Zagospodarowanie rzeki Brdy:
Obszar konkursu leży na zakręcie rzeki, która zmienia kierunek spływu 
z południowego na wschodni oraz rozdziela się na dwie odnogi o zróżnicowanym poziomie lustra wody, a także sposobie zagospodarowania. Grobla wysunięta 
w kierunku północnym z Wyspy Młyńskiej oraz śluza wyznaczają szeroki trakt żeglugowy z zakrętem przy Operze Nova i wąski trakt przemysłowy – Brdę Młyńską. 
Koryto rzeki na wysokości śluzy wzdłuż ul. Marcinkowskiego ujęte jest w pionowe ściany, dalej brzeg jest ukształtowany skarpowo o zmiennej wysokości 
z umocnieniem betonowym na linii wody. Sposób zagospodarowania nadbrzeża jest różny: ulica, nadbrzeże zielone niezagospodarowane, zielone urządzone (Wybrzeże Prez. Narutowicza). 
Poza obszarem bezpośrednio związanym z konkursem trakt żeglugowy łączy się na północny zachód z Kanałem Bydgoskim, łączącym Brdę z Notecią.
Kanał budowany w latach 1773 i 1774 o długości 25 km składał się z 10 śluz i 10 odcinków o różnych poziomach wody, wzniesiony łącznie 25,5 m nad poziom Brdy 
i 4,9 m nad poziom Noteci – dane historyczne z 1880 r. 
Brda Młyńska z dwoma jazami napędzała koła młyńskie w XIX w. Obie odnogi wyrównują poziom i łączą się na wysokości ul. Karmelickiej.
Zagospodarowanie Brdy na terenie miasta nie znajduje odpowiedniego do jej walorów odzwierciedlenia w wykorzystaniu dla żeglugi, przemysłu, turystyki. 
Woda w rzece zanieczyszczona jest ściekami komunalnymi. W ciągu najbliższych lat, po ukończeniu modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej stan ten ulegnie radykalnej poprawie.
4.4.	Uwarunkowania komunikacyjne:
Komunikacja istniejąca – kołowa i piesza
-	ul. Marszałka F. Focha, klasy Z, jest głównym ciągiem komunikacji autobusowej, tramwajowej z przystankami, w układzie miasta,
-	ul.Gdańska stanowi ciąg pieszo - tramwajowy z dopuszczonym ruchem dostawczym,
-	ul.Mostowa stanowi podstawowy ciąg jezdny i pieszy ze Śródmieścia na Stare Miasto.

Ulica Marszałka Focha – trasa komunikacyjna zbiorcza rangi miejskiej, która częściowo przejmuje ruch tranzytowy wschód – zachód, głównie osobowy. Intensywność ruchu wywołuje konieczność przeprowadzenia poprzecznych bezkolizyjnych powiązań ruchu pieszego, którego głównym elementem będzie przejście piesze – do rozwiązania konkursowego. 
Inne powiązania są problemem do rozstrzygnięć przez autorów konkursu. 
Uwarunkowania związane z powiązaniami pieszych dojść:
1)	dojścia istniejące adaptowane całodzienne:
·	Gdańska – Plac Teatralny – Mostowa – Stary Rynek;
·	Dworcowa – Warmińskiego – Focha strona północna – Gdańska / Plac Teatralny;
·	Jagiellońska strona północna – Gdańska / Plac Teatralny
2)	dojścia istniejące adaptowane okazjonalne
·	Opera Nova – przystanki A, T, taxi,
·	Plac Teatralny – Focha strona południowa.

4.5.	Uzbrojenie terenu:
Obszar konkursu jest wyposażony w pełne uzbrojenie techniczne przedstawione 
w skali 1:500 na załączniku nr 9.2.

4.6.	Własność terenu:
W obszarze objętym opracowaniem występuje:
-	własność prywatna
-	własność Gminy Bydgoszcz
-	własność Skarbu Państwa.
Granice własności przedstawiono na załączniku nr 5.1, 5.2.

4.7.	Warunki gruntowo – wodne:
Badania geologiczne wykazały w obrębie budynku Opery grunty mineralne rodzime sypkie i spoiste oraz nasypowe mineralne naturalne. W gruntach rodzimych wyodrębniono 2 warstwy: 
I – grunty sypkie: piaski drobne i pylaste - nienośne;
II – grunty bardzo spoiste: iły i iły pylaste twardoplastyczne w stropie, niżej półzwarte - nośne.
Strop iłów półzwartych na rzędnej 30,5 – 31,0 m npm, miąższość 15 m. 
Woda gruntowa stabilizuje się na rzędnej 32,73 – 32,83 m npm. 
Budynek Opery jest posadowiony w całości na palach.

4.8.	Stan istniejący zagospodarowania terenów sąsiednich
Otoczenie obszaru konkursu stanowią przylegające bezpośrednio trzy obszary:
-	Dworcowa, Warmińskiego, Obrońców Bydgoszczy, Marcinkowskiego,
-	Dworcowa, Gdańska, Focha, Warmińskiego - załącznik nr 4 plan miejscowy;
-	Jagiellońska, Pocztowa, Stary Port, Plac Teatralny;
oraz sąsiadujące przez rzekę:
-	Królowej Jadwigi, Focha, rzeka Brda (przedmiot konkursu urbanistycznego w 1997 r. - SARP nr 843),
-	Wyspa Młyńska,
-	Stare Miasto.
Kwartały ulic dziewiętnastowiecznej zabudowy zachowały się w układzie urbanistycznym z substancją budowlaną głównie z przełomu XIX i XX w., o funkcji mieszkalnej, handlowej, biurowo – administracyjnej, usługowej i produkcyjnej.
Stare Miasto podlega procesowi modernizacji i było przedmiotem konkursów architektonicznych i urbanistycznych (ostatni w 1999 r. - SARP nr 878).
Wyspa Młyńska jest obecnie przedmiotem opracowywania koncepcji programowej zagospodarowania. W opracowaniu jest także projekt budowlany adaptacji zespołu zabytkowych spichrzów i młyna Rothera na cele kompleksu hotelowo- usługowego 
z zespołem rekreacyjnym. Przewiduje się również wyprowadzenie ciągu pieszego na kierunku Mennica, poprzez kładkę pieszą, w rejonie jazu przy Farze, przez Brdę, na obszar objęty konkursem.
Tereny sąsiednie objęte opracowaniami konkursowymi przedstawiono na załączniku nr 6.

5.	Zadania do wykonania - obowiązujące
5.1.	Zadania programowo - przestrzenne
a)	w części obszaru położonej na północ od ul. Marsz. Focha: 	
Zaproponowanie zabudowy z określeniem funkcji (odpowiadających jego położeniu w eksponowanym miejscu centrum miasta) z uwzględnieniem ewentualnego wykorzystania istniejącej zabudowy (zwłaszcza zawierającej walory zabytkowe) biorąc pod uwagę:
wytyczne konserwatorskie,
ograniczenie możliwości wprowadzenia funkcji wymagających znacznych powierzchni pod miejsca parkingowe i dostaw samochodami wielkogabarytowymi. 
Program do sprecyzowania w pracy konkursowej.
b)	w części obszaru położonej na południe od ul. Marsz. Focha:
·	zaproponowanie zabudowy i innych form zagospodarowania przestrzeni niezabudowanych w otoczeniu Opery Nova, w tym jako obowiązujące:
-	parking lub garaż na 400 miejsc,
-	obiekt wielofunkcyjny o znaczeniu centrotwórczym (usługi, administracja, biura, gastronomia, obsługa ruchu turystycznego).
·	zaproponowanie zagospodarowania z ewentualną zabudową Placu Teatralnego, do granicy ul. Mostowej,
·	budowa bulwaru nadrzecznego ze ścieżką rowerową, pozostającego w relacji zarówno z rozwiązaniami w obszarze konkursu, jak i terenami sąsiednimi za rzeką – most pieszy, a ponadto zapewniającego ciągłość promenady od ul. Mostowej do bulwaru przy śluzie w rejonie ul. Marcinkowskiego i dalej wzdłuż Brdy.
Program do sprecyzowania w pracy konkursowej.

5.2.	Zadania komunikacyjne funkcjonalno - przestrzenne 
·	Rozwiązanie węzła komunikacyjnego “Plac Teatralny” z uwzględnieniem segregacji ruchu pieszego i kołowego (przejście podziemne) oraz realizacji zespołu  przystanków tramwajowych i autobusowych w obydwu kierunkach na osi W - Z.
·	Zaproponowanie rozwiązania dojść pieszych (całodziennych, okazjonalnych, rekreacyjnych):
-	pomiędzy projektowanym pasażem od strony ul. Gdańskiej w kierunku 
ul. Mostowej, jako przejście podziemne - załącznik nr 4,
-	łączących północny obszar objęty konkursem (oraz rejon ul. Dworcowej na północ od tego obszaru) z południowym obszarem objętym konkursem (przekroczenie trasy drogowej ul. Focha),
-	przybrzeżnych powiązanych z planowanymi przeprawami przez Brdę na Wyspę Młyńską i w kierunku Fary, Starego Rynku.
5.3.	Warunki szczególne do zadań obowiązujących
5.3.1.	Uwarunkowania komunikacyjne
·	Obowiązująca klasyfikacja ulic:
-	ul. Gdańska – ciąg pieszo – tramwajowy z dopuszczeniem dojazdów 
do posesji,
-	ul. Marszałka F. Focha – klasa Z z linią tramwajową,
-	ul. Dr E. Warmińskiego – klasa L,
-	ul. Mostowa – klasa L,
-	ul. Karmelicka – klasa D,
-	ul. Marcinkowskiego – klasa L,
-	ul. Obrońców Bydgoszczy – klasa L.
Na obszarze objętym opracowaniem należy przyjąć wskaźniki parkingowe jak dla obszaru A 1 według  tabeli (patrz na końcu tekstu).
5.3.2.	Uwarunkowania funkcjonalne
-	Koncepcja odnosząca się do części południowej obszaru, o której mowa w pkt. 5.1b powinna uwzględnić projektowaną aktualnie przebudowę zachodniego kręgu gmachu Opery Nova na centrum kongresowe, któremu mają służyć funkcje będące przedmiotem zadania konkursowego w tej części obszaru.
5.3.3.	Uwarunkowania inne
-	Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne, w koncepcjach należy uwzględnić wartościową substancję budowlaną, zieleń wysoką (w tym chronioną prawnie), istniejące uzbrojenie terenu - załącznik nr 3 i załącznik nr 9.2.
-	Jedna praca nie może przedstawiać kilku wariantów, natomiast dopuszcza się etapy realizacji.

5.4.	Zadania nieobowiązujące (zalecane):
-	Wskazanie form, sposobów urozmaicenia ciągów pieszych oraz elementów przestrzennej segregacji ruchów, które zapobiegną niepożądanym skrótom, wytworzą odpowiednie osie widokowe.
-	Wskazanie charakterystycznych elementów przestrzennych (np. form architektonicznych, proporcji w elewacjach, detali), które mogą być ustalone 
w planie miejscowym jako wymagające powielenia, zastosowania dla obszaru objętego konkursem.

5.5.	Warunki ochrony konserwatorskiej:
Obiekty objęte ochroną konserwatorską przedstawiono na załącznikach nr 2.1 i 2.2.

5.6.	Warunki ochrony krajobrazu:
Wytyczne krajobrazowo – przyrodnicze przedstawiono na załącznikach nr 3.1. 
i 3.2.

6.	Warunki formalne konkursu
6.1.	Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby wykluczone na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów nr 619 oraz Regulaminu konkursów SARP § 19.
6.2.	Wszyscy członkowie zespołów autorskich zobowiązani są do spełnienia wymogu braku wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.19 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 130, poz.645 oraz z 1995 r. Nr 99, poz.488) – poświadczonego podpisem na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 11).
6.3.	Co najmniej jeden z członków zespołu autorskiego powinien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
6.4.	Obowiązujący zakres opracowania, forma i technika opracowania stanowiąca warunek przy kwalifikacji prac konkursowych do grupy “O”
A. Część graficzna:
	3 plansze o wymiarach 100 x 140 cm na sztywnych podkładach łączonych, grafika dostosowana do czytelności z odległości 3 m, wykonanie w trwałej technice w 1 egzemplarzu,
RYSUNKI:
·	plansza nr 1 cz. dolna w skali 1:500: kompozycja przestrzenna zagospodarowania całego obszaru,
·	plansza nr 1 cz. górna w skali 1:2000: schemat powiązań z obszarami sąsiednimi,
·	plansza nr 3 cz. dolna: aksonometria lub perspektywa całego obszaru z lotu ptaka z punktu widokowego wybranego z kierunków od zachodu do południowego wschodu – w skali zbliżonej do 1:500,
·	plansze nr 2 i 3 cz. górne: wybrane obiekty lub ich części w charakterystycznych rzutach, przekrojach, ze wszystkimi elewacjami (w skali 1:400 lub 1:250, lub 1:100 – dobranej do skali obiektu),
·	plansza nr 2 cz. górna w skali 1:250: sylweta zachodnia - widok od strony rzeki;
·	plansza nr 3 cz. górna w skali 1:250: sylweta południowa- widok od strony rzeki;
·	plansza nr 2 cz. dolna: szkice perspektywiczne (w liczbie 4 do 5) wybranych ujęć z pozycji człowieka z miejsc położonych na szlakach komunikacyjnych;
Schemat rozmieszczenia rysunków na planszach przedstawia załącznik nr 10.
B. Część opisowa:
3 egzemplarze, do 12 stron maszynopisu, z dowolną liczbą rysunków i schematów 
(zeszyt formatu A4).
7.	Kryteria oceny prac
Prace będą oceniane przez sąd konkursowy według następujących kryteriów:
1)	kompletność rozwiązania wymaganych zadań,
2)	harmonia skomponowania nowej zabudowy z elementami istniejącej,
3)	program i funkcjonalność rozwiązań,
4)	sposób wykorzystania istniejącej zieleni,
5)	walory kompozycyjne zaproponowanych rozwiązań.

8.	Sposób zabezpieczenia anonimowości
8.1.	Każdy zespół może złożyć dowolną ilość prac.
8.2.	W każdym opakowaniu może się znajdować tylko jedna nie podpisana praca konkursowa wraz z zaklejoną kopertą zawierającą formularz zgłoszeniowy 
– załącznik nr 11.
8.3.	Plansze, pierwszą stronę opisu, kopertę, formularz zgłoszeniowy, opakowanie, pokwitowanie należy oznaczyć sześciocyfrową dowolna liczbą rozpoznawczą (oznakowanie nie dłuższe niż 6 cm z marginesami od brzegu 1 cm w prawym górnym rogu).
8.4.	Zakazane jest umieszczanie jakichkolwiek innych znaków graficznych, nie związanych z tematem pracy mogących identyfikować autora.
	Pokwitowanie w 2 egzemplarzach (załącznik nr 12) oznaczone dla jednej pracy liczbą rozpoznawczą, podpisane przez sekretarza organizacyjnego jest jedynym dokumentem uprawniającym uczestnika konkursu do odbioru pracy nie wyróżnionej lub do odbioru nagrody.
	

9.	Wykaz materiałów dostarczanych uczestnikom konkursu

Wszystkie załączniki w liczbie 12 stanowią z niniejszymi warunkami podstawę do udziału w konkursie dla zespołów autorskich, które przyjmą je bez zastrzeżeń formalnych w formie oświadczenia na formularzu zgłoszeniowym o związaniu się warunkami konkursu wg pkt. 8.2.
Spis załączników:
Załącznik nr 1 	- Fragment planu miasta z obszarem konkursu;
Załącznik nr 2 	- Wytyczne konserwatorskie z mapką nr 2.1;
Załącznik nr 3 	- Wytyczne krajobrazowo-przyrodnicze z mapką nr 3.1;
Załącznik nr 4 	- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   terenu sąsiadującego z ul. Focha od północy;
Załącznik nr 5	- Mapa własności 1:2000 z załącznikiem opisowym nr 5.1;
Załącznik nr 6 	- Mapa 1:5000 konkursów na terenach sąsiednich;
Załącznik nr 7 	- Budynek Opery Nova – rzut (7A), przekrój (7B) - 1:250;
Załącznik nr 8 	- Zdjęcia lotnicze Nr 8.1 i obiektów 8.2 (10 szt.);
Załącznik nr 9 	- Mapy sytuacyjno-wysokościowe 9.1 i 9.2;
Załącznik nr 10 	- Schemat rozmieszczenia rysunków na planszach;
Załącznik nr 11 	- Formularz zgłoszeniowy;
Załącznik nr 12 	- Pokwitowanie.
10.	Terminy
-	Ogłoszenie konkursu – publicznie w oddziałach SARP w Biuletynie Zamówień Publicznych, w prasie

30.11.2000 r.
-	Rozsyłanie warunków do oddziałów SARP, TUP oraz bezpośrednio do zainteresowanych, zespołów

od 30.11.2000 r.
-	Składanie anonimowych pytań do Sądu Konkursowego na piśmie na adres organizatora 

do 05.01.2001 r.
-	Rozsyłanie odpowiedzi do wszystkich, którzy wykupili warunki

do 15.01.2001 r.
-	Termin złożenia prac od godz. 11oo do godz. 19oo 
wyłącznie w siedzibie organizatora 

w dniu 13.03.2001 r.
-	Rozstrzygnięcie konkursu z ogłoszeniem wyników i podaniem autorów wszystkich prac oraz dyskusja pokonkursowa i otwarcie wystawy.
Miejsce ogłoszenia wyników i wystawy zostanie wyznaczone w terminie późniejszym i przekazane do wiadomości wszystkim, którzy wykupili warunki  konkursu

30.03.2001 r.
-	Wystawa będzie czynna 
do 15.04.2001 r.
-	Rozliczenie konkursu nastąpi 
do 28.04.2001 r.

11.	Nagrody i wyróżnienia
11.1.	W konkursie przewidziano trzy nagrody i jedno wyróżnienie:
I nagroda	40.000 zł.
II nagroda	20.000 zł.
III nagroda	15.000 zł.
Wyróżnienie	  6.000 zł.
Razem	81.000 zł.
Sąd konkursowy może w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na ten cel zmienić liczbę i wysokość nagród i wyróżnień.
11.2.	Nagrody przyznaje się wyłącznie pracom z grupy “O”, tj. spełniającym warunki pkt.5, 6, 8, 10.
Wyróżnienia są przeznaczone dla autorów prac z grupy “O” oraz wyjątkowo 
z grupy “N”, gdy sąd konkursowy uzna, że praca lub jej fragment posiada specjalne walory.
11.3.	Potrącenia na cele statutowe SARP na podstawie uchwały nr 82 Z.G. SARP z dnia 20 lutego 1994 r.:
-	Członkom SARP oraz członkom związków twórczych i stowarzyszeń naukowo – technicznych, studentom wydziałów architektury i uczelni plastycznych oraz osobom posiadającym status twórcy – 5% kwoty netto (po opodatkowaniu na ogólnych zasadach)
-	Innym uczestnikom konkursu – 20% wartości nagród i wyróżnień netto (po opodatkowaniu na ogólnych zasadach)
12.	Sąd Konkursowy, sekretarz organizacyjny
12.1.	Skład sądu konkursowego:
1.	
arch. Hanna Sienkowska-Rybińska 
SARP Wybrzeże 
przewodnicząca Sądu konkursowego
2.	
arch. Tadeusz Gralik. 
SARP Bydgoszcz
sędzia referent
3.	
arch. Krzysztof Andrzejewski 
SARP Bydgoszcz
4.	
arch. Marek Jodkiewicz 
SARP Bydgoszcz
5.	
arch. Jan Kempa 
SARP Warszawa
6.	
arch. Zenon Nowacki 
SARP Bydgoszcz 
7.	
arch. Anna Rembowicz - Dziekciowska
Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
8.	
Małgorzata Suska 
Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy
- przedstawiciel Zamawiającego
9.	
arch. Jerzy Szaflarski 
Komisja Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Bydgoszczy
- przedstawiciel Zamawiającego
10.	
arch. Adam Wincek 
SARP Toruń
11.	
arch. Jerzy Winiecki 
Architekt Miasta - Urząd Miasta Bydgoszczy - przedstawiciel Zamawiającego
12.	
arch. Wiesława Witkowska-Kołakowska 
SARP Bydgoszcz
13.	
Stanisław Wroński 
Miejska Pracownia Urbanistyczna 
- przedstawiciel Zamawiającego
12.2.	Sekretarz organizacyjny konkursu
-	Sekretarzem organizacyjnym konkursu jest:
-	arch. Marta Górak tel. 343-33-14
-	Pomoc sekretarza organizacyjnego konkursu
-	arch. Sławomira Orłowska tel. 322-03-11
-	arch. Krzysztof Łukanowski tel. 584-82-22

Biuro SARP ul. Garbary 2  tel./fax (052)  322-20-57
Czynne: wtorki i czwartki w godzinach od 1430 - 1630.
12.3.	Sposób dystrybucji warunków konkursu
-	Warunki konkursu jedynie z załącznikiem nr 1 przesłane zostaną do oddziałów SARP i TUP.
-	Komplet materiałów zostanie przekazany zainteresowanym po wpłynięciu potwierdzenia przekazu lub przelewu opłaty w wysokości 150 zł. na konto Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz w Banku Pocztowym S.A. I Oddział Bydgoszcz Nr 13201117-1544-27006-100-00.
-	Materiały geodezyjne można zamawiać w technice tradycyjnej lub w formie zapisu cyfrowego.
13.	Sposób wykorzystania wyników konkursu
13.1.	Wyniki konkursu mogą być podstawą opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia lub jego części. Wybrane elementy nagrodzonych i wyróżnionych koncepcji mające znaczny wpływ na kształtowanie tego obszaru miasta mogą być przedmiotem dalszych działań Zarządu Miasta zmierzających do uzyskania najbardziej odpowiednich rozwiązań w ramach zmian w planie.
13.2.	Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów i współautorów nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Komunikacie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.
13.3.	Wszystkie prace będą udostępnione do wglądu w okresie od 30.03.2001 r. do 15.04.2001 r. w miejscu określonym w punkcie 10.
13.4.	Opracowania graficzne i tekstowe prac nagrodzonych i wyróżnionych stają się własnością Zarządu Miasta Bydgoszczy z zachowaniem przez ich autorów praw autorskich na zasadach określonych w ustawie  z dnia 2 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz.83 i Nr 43, poz.170 oraz 
z 1997 r. Nr 43, poz.272 i Nr 88, poz.554).
13.5.	Autorzy prac nie nagrodzonych, nie wyróżnionych grupy “O” i zaliczonych do grupy “N” będą mogli odebrać swoje prace, niekoniecznie osobiście, od sekretarza organizacyjnego konkursu na podstawie pokwitowania w terminie dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu, tj. 31.05.2001 r.
13.6.	Organizator ma prawo do jednorazowej bezpłatnej publikacji wszystkich prac konkursowych w okresie dwóch lat od ogłoszenia konkursu.
14.	Uwagi końcowe
14.1.	Uczestnicy i organizator konkursu zobowiązują się do nie udostępniania osobom trzecim przekazanych materiałów, zarówno w trakcie opracowania, jak i po jego wykonaniu.
14.2.	Niniejsze warunki zostały zaakceptowane przez Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu ........................ 2000 r.   Zamawiający oświadcza, że jest nimi związany.
Sekretarz organizacyjny

           ........................................
     arch. Marta Górak
Sąd Konkursowy:
1.	..............................................
  8.  ..............................................
2.  ..............................................
  9.  ..............................................
3.  ..............................................
10.  ..............................................
4.  ..............................................
11.  ..............................................
5.  ..............................................
12.  ..............................................
6.  ..............................................
13.  ..............................................
7.  ..............................................

Akceptacja 
Za Zarząd Główny SARP						Zamawiający
................................................				................................................
(Miejscowość, data, podpis, pieczęć)						(Miejscowość, data, podpis, pieczęć)



Tabela do pkt. 5.
Wskaźniki prognozowania miejsc parkingowych w Bydgoszczy 
wynikające z zasad polityki zrównoważonego rozwoju perspektywa 2015 r.
Liczba stanowisk postojowych przypadających na:



Strefa urbanistyczna
Zabudowa mieszkanio-wa

Biura, urzędy
Obiekty handlowe, restauracje, kawiarnie
Teatry, kina, sale widowiskowe 
i sportowe

Uczelnie 
i szkoły

Hotele, szpitale

Przychodnie, 
biblioteki

Wystawy/ /internaty

Zakłady produkcyjne


1
mieszkanie
1000 m2 pow.
użytk.
1000 m2 
pow. 
użytk.

100 miejsc użytkowych
100 studentów i zatrudn.

100 
łóżek

1000 m2 pow. użytk.
100 miejsc - zwiedza-jących / łóżek
100 
zatrudnio-nych

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Wskaźnik
maksymalny
A1
Centrum miasta
0,6
610
610
47
310
1015
58
56
46

A2
Śródmieście 
funkcjonalne
0,7
1215
1015
711
510
1220
811
36
68

B1
Obszary istniejącej zabudowy intensywnej

0,70,9

1525

1220

812

520

1525

1015

58

68

B2
Obszary projektowanej zabudowy intensywnej

0,81,2

1528

1220
812
+ 0,5 A

520

1525

1220
58
+ 0,5 A

1012
Wskaźnik
minimalny
B3
Obszary zabudowy o średniej intensywności

1,21,5

1528

1230
1015
+ 0,5 A

625
2030
+ 0,5A

1220
510
+ 0,5 A

1015

C1
Obszary zabudowy ekstensywnej miejskiej

1,01,5

2030

1230
1025
+ 0,5 A

730
2540
+ 0,5A

1525
815
+ 0,5 A

2030

C2
Obszary zabudowy ekstensywnej typu podmiejskiego

1,02,0

2030

1235
1015
+ 0,5 A

735
2545
+ 0,5A

1525
815
+ 0,5 A

2030


