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pmfp TobŚCf 
olwawfAŁ fK mlpTAkltfbkfA ldÓikb  

NK= fnformacje=o=wamawiającóm=i=lrganizatorze=honkursuI=zasadó=porozumiewania=się=z=lrganizatorem=
OK= modstawa=prawna=
PK= mrzedmiot=i=forma=honkursu=
4K= Terminarz=honkursu=
RK= pąd=honkursowó=
SK= hróteria=i=sposób=ocenó=oraz=nagrodó=
TK= wastrzeżenia=
UK= tarunki=dopuszczenia=do=udziału=w=honkursie=i=wómagane=dokumentó=
VK= mouczenie=o=środkach=ochronó=prawnej=

olwawfAŁ ffK phŁAaAkfb tkflphr l almrpwCwbkfb al rawfAŁr t hlkhropfb  
NK= corma=i=sposób=składania=wniosku=o=dopuszczenie=do=udziału=w=honkursie=
OK= jiejsce=i=termin=składania=wniosku=o=dopuszczenie=do=udziału=w=honkursie=
PK= lcena=wniosków=o=dopuszczenie=do=udziału=w=honkursie=

olwawfAŁ fffK lmfp mowbajflTr hlkhropr 
NK= lbszar=objętó=honkursem=J=stan=istniejącó=
OK= pzczegółowó=opis=przedmiotu=honkursu=
PK= mlanowanó=łącznó=koszt=przedmiotu=zamówienia=
4K= wakres=szczegółowego=opracowania=pracó=konkursowej=dla=zwócięskiej=pracó=konkursowejK=

olwawfAŁ fsK pmlpÓB lmoACltAkfA f phŁAaAkfA moAC hlkhropltYCe loAw ToYB lCbkY 
NK= fnformacje=ogólne=o=sposobie=opracowania=pracó=konkursowej=
OK= fnformacje=szczegółowe=o=sposobie=opracowania=pracó=konkursowej=
PK= pposób=składania=prac=konkursowóch=
4K= Trób=ocenó=prac=konkursowóch=

olwawfAŁ sK fkkb mlpTAkltfbkfA obdriAjfkr 
NK= mostanowienia=dotóczące=praw=autorskich=i=praw=pokrewnóch=

olwawfAŁ sfK wAŁĄCwkfhf al obdriAjfkr hlkhropr 
AK wałączniki formalno J prawne 

tniosek=o=dopuszczenie=do=udziału=w=honkursie=
NK= wałącznik=nr=N= tniosek=o=dopuszczenie=do=udziału=w=honkursie=
OK= wałącznik=nr=O= mełnomocnictwo=
PK= wałącznik=nr=P= lświadczenie= o= spełnianiu= warunków= udziału= w= honkursie= na= podstawie= artK= 44I= zgodnie=

z=artK=OO=rstawó=mrawo=zamówień=publicznóch=
4K= wałącznik=nr=4= lświadczenie=o=nie=podleganiu=wókluczeniu=z=postępowania=o=zamówienie=publiczne=z=przóczón=

przewidzianóch=w=artK=O4=ustKNI=ustKO=i=ustKOa=rstawó=z=dnia=OV=stócznia=OMM4=rK=mrawo=zamówień=
publicznóch=

RK= wałącznik=nr=R= lświadczenie= o= związaniu= oegulaminem= honkursu= i= akceptacji= jego= warunków= w= tóm=
dotóczącóch=praw=autorskich=

SK= wałącznik=nr=S= lświadczenie=o=zastrzeżeniu=jawności=informacji=
TK= wałącznik=nr=T= fnformacja=składana=na=podstawie=artK=OS=ustK=Od=rstawó=mrawo=zamówień=publicznóch=
UK= wałącznik=nr=U= tókaz=osóbI=którómi=dósponuje=rczestnik=ErczestnicóF=
VK= wałącznik=nr=V= tókaz= pozostałóch= dokumentów= załączonóch= do= wniosku= o= dopuszczenie= do= udziału=

w=honkursieK=
NMK= wałącznik=nr=NM= fstotne= postanowienia= umowó= o= wókonanie= dokumentacji= projektowej= i= sprawowanie= nadzoru=

autorskiegoK=
Złożenie=pracó=konkursowej=

NNK= wałącznik=nr=NN= harta=identófikacójna=rczestnika=ErczestnikówF=honkursu=
NOK= wałącznik=nr=NO= iista=osóbI=którómi=dósponuje=rczestnik=ErczestnicóF=
NPK= wałącznik=nr=NP= mokwitowanie=złożenia=pracó=konkursowej=

lpis=pracó=konkursowej=
N4K= wałącznik=nr=N4= fnformacja=o=planowanóch=łącznóch=kosztach=wókonania=prac=realizowanóch=na=podstawie=pracó=

konkursowej= i= planowanóch= łącznóch=kosztach=opracowania=dokumentacji=projektowej=dla= tóch=
prac=
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BK jateriałó wójściowe i informacójneW 
wałączniki=informacójne=

NRKa= wałącznik=nr=NRKa=wałącznik=graficznó=J=japa=zasadnicza=w=skali=NWRMM=–=plik=GKdwg=
NRKb= wałącznik=nr=NRKb=wałącznik=graficznó=J=japa=zasadnicza=z=granicą=opracowania=w=skali=NWRMM=–=plik=GKjpg=
NSKa= wałącznik=nr=NSKa=mrogram=funkcjonalnoJużótkowó=
NSKb= wałącznik=nr=NSKb=mrogram=funkcjonalnoJużótkowó=czKO=J=wdjęcia=terenu=opracowania=
NTK= wałącznik=nr=NT= fnne=dokumentó=wójściowe=
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olwawfAŁ f 
mlpTAkltfbkfA ldÓikb 
NK fkclojACgb l wAjAtfAgĄCYj f lodAkfwATlowb hlkhroprI 
 wApAaY mlolwrjfbtAkfA pfĘ w lodAkfwATlobj 

NKNK= wamawiającóm=honkursu=jestW=
dmina Świerklanó 

z siedzibąW 
ulK Świerklańska R4 
44JOS4 gankowice 

kfmW S4O–NM–NU–RRR 
NKOK= wamawiającó= powierza= prace= polegające= na= przógotowaniu= honkursu= oraz= jego= przeprowadzeniu= lrganizatorowi=

tókonawczemuI=zwanemu=dalej=lrganizatoremK=lrganizatorem=jestW=
ptowarzószenie Architektów molskich 

pAom lddział hatowice 
ulK aórekcójna V 
4MJMNP hatowice 

adres eJmail Ewółącznie dla korespondencji związanej z niniejszóm honkursemFW 
sarpkonkursJpjs@wpKpl 

wwwKsarpKkatowiceKpl=
telW=PO=ORP=VT=T4=

NKPK= lsobą= upoważnioną= do= kontaktów= z= rczestnikami= honkursu= jest= pekretarz= lrganizacójnó= honkursu= wskazanó=
w=oozdziale=f=ustK=R=pkt=RKNK=oegulaminuK=

NK4K= tszelką=korespondencję=związaną=z=niniejszóm=honkursem=należó=kierować=na=adres=lrganizatora=z=oznaczeniemW=
„hlkhrop kA lmoACltAkfb hlkCbmCgf roBAkfpTYCwklJAoCefTbhTlkfCwkbg 

mAohr obhobACYgklJtYmlCwYkhltbdl t gAkhltfCACe” 
NKRK= rczestnicó=honkursu=mogą=zwracać=się=do=lrganizatora=honkursu=o=wójaśnienia=dotóczące=wniosków=o=dopuszczenie=

do=udziału=w=honkursie= oraz=dotóczące=postanowień=oegulaminu=honkursu=na=adresó=wómienione= w=pkt= NKOK= tznK= na=
adres= pocztowó= lrganizatora= lub= adres= eJmail= dla= korespondencji= związanej= z=honkursem= –= według= terminarza=
konkursuI=z=uwzględnieniem=godzin=urzędowania=biuraK=

NKSK= tnioskiI=załącznikiI=a=także=ich=uzupełnienia=i=wójaśnienia=na=wezwanie=lrganizatora=rczestnicó=honkursu=przekazują=
wółącznie= w= formie= pisemnej= na= adres= siedzibó= lrganizatora= wómienionó= w= pkt= NKOK= –= według= terminarza= konkursuI=
z=uwzględnieniem=godzin=urzędowania=biuraK=

NKTK= lrganizator=honkursu=udzieli=odpowiedzi=na=zapótania=związane=z=wnioskami=o=dopuszczenie=do=udziału=w=honkursie=
bądź=związane=z=oegulaminem=honkursu=J=zgodnie=z=terminarzem=honkursuK=lrganizator=honkursu=będzie=przekazówał=
odpowiedziI= wójaśnienia= oraz= informacje= umieszczając= je= na= stronach= wwwKsarpKkatowiceKpl= bez= ujawniania= źródła=
zapótaniaK=

= rdzielone=przez=lrganizatora=honkursu=J=w=ten=sposób=J=wójaśnienia=są=wiążące=dla=wszóstkich=rczestników=honkursuK=
NKUK= fnformacje= skierowane= do= rczestników= indówidualnie= J= takie= jak= wezwanie= do= uzupełnienia= wnioskuI= wezwanie=

o=wójaśnienia= J= lrganizator= honkursu= będzie= przekazówał= pocztą= elektroniczną= indówidualnie= na= adresó= podane=
we=wnioskachK=

OK mlapTAtA moAtkA 
OKNK= modstawą=prawną=niniejszego=honkursu=są=następujące=przepisó=J=w=ich=aktualnóm=brzmieniuW=

NF= rstawa=z=dnia=OV=stócznia=OMM4rK= J=mrawo=zamówień= publicznóch=EazKrK= z=OMNPrKI=pozKVMT= z=póżnKzmKFI= zwana=
dalej=rstawą=mwmI=

OF= rstawa=z=dnia=T=lipca=NVV4rK=–=mrawo=budowlane=EjKtK=azKrK=z=OMNPrK=pozKN4MVI=z=póżnKzmKFI=
PF= oozporządzenie= jinistra= fnfrastrukturó= z= dnia= NO= kwietnia= OMMOrK= w= sprawie= warunków= technicznóchI= jakim=

powinnó=odpowiadać=budónki=i=ich=usótuowanie=EjKtK=azKrK=nr=TRI=pozKSVM=z=późnKzmKFI=
4F= rstawa= z= dnia= 4= lutego= NVV4rK= o= prawie= autorskim= i= prawach= pokrewnóch= EjKtK= azKrK= z= OMMSrK= nr= VM= pozKSPNI=

z=późnKzmKFI=
RF= oozporządzenie=jinistra=fnfrastrukturó=z=dnia=NU=maja=OMM4rK=w=sprawie=określenia=metod=i=podstaw=sporządzania=

kosztorósu=inwestorskiegoI=obliczania=planowanóch=kosztów=prac=projektowóch=oraz=planowanóch=kosztów=robot=
budowlanóch=określonóch=w=programie=funkcjonalno=J=użótkowóm=EazKrK=z=OMM4rK=kr=NPMI=pozKNPUVFI=

SF= rstawa=z=dnia=OP=kwietnia=NVS4rK=hodeks=Cówilnó=EazKrK=z=OMN4rK=pozK=NON=z=późnKzmKFI=
TF= hodeks=btóki=wawodowej=ArchitektówI=
UF= tspólnó=płownik=wamówień=ECmsF=–=TNOOMMMMJSI=TN4OMMMMJUI=TNO4MMMMJOK=
VF= Treść=oegulaminu=honkursuK=
NMF= rstawa=z=dnia=OM=marca=OMMVrK=o=bezpieczeństwie=imprez=masowóch=EjKtK=azKrK=z=OMNPrK=pozK=SNN=z=późnKzmKFI=
NNF= rstawa= z=dnia= OT=marca= OMMPrK= o= planowaniu= i= zagospodarowaniu= przestrzennóm= EjKtK= azKrK= z= OMNRrK= pozKNVV=

z=późnKzmKFI=

mailto:sarpkonkurs-pjs@wp.pl
http://www.sarp.katowice.pl/
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NPF= oozporządzenie=mrezesa=oadó=jinistrów=z=dnia=NV= lutego=OMNPrK=EazKrK=z=OMNPrK=pozKOPNF=w=sprawie= rodzajów=
dokumentówI= jakich= może= żądać= zamawiającó= od= wókonawcó= oraz= formI= w= jakich= te= dokumentó= mogą= bóć=
składaneK=

OKOK= kiniejszó= konkurs= zgodnie= z= artKNNM= i= artKNON= ustK4= rstawó= mwm= jest= przórzeczeniem= publicznómI= w= któróm= przez=
publiczne= ogłoszenie= wamawiającó= przórzeka= nagrodę= za= wókonanie= i= przeniesienie= prawa= do= wóbranej= przez= pąd=
honkursowó= pracó= konkursowej= oraz= zapewniaI= że= do= czasu= rozstrzógnięcia= honkursu= przez= pąd= honkursowó=
niemożliwe=jest=zidentófikowanie=autorów=prac=konkursowóchK=

OKPK= oozstrzógnięcie= honkursuI= będzie= stanowić= podstawę= do=zaproszenia= rczestnika= ErczestnikówF= honkursu= –= którego=
praca=zdobędzie=f=nagrodę=lub=zostanie=uznana=przez=pąd=honkursowó=za=najlepszą=i=spełniającą=warunki=honkursu=–=
do=udziału=w=postępowaniu=prowadzonóm=w=tróbie=zamówienia=z=wolnej=ręki=o=udzielenie=zamówienia=polegającego=na=
sporządzeniu= szczegółowego=opracowania=pracó= konkursowejI= w= tóm= dalszóch= faz= dokumentacji= projektowej= zgodnie=
z=ustaleniami=zawartómi=w=oozdziale=fff=ustK4K=Ewakres=szczegółowego=opracowania=pracó=konkursowej=dla=zwócięskiej=
pracó=konkursowejFK=

PK mowbajflT f clojA hlkhropr 
PKNK= mrzedmiotem=honkursu=jest=sporządzenie=przez=rczestników=honkursu=J=zgodnie=z=warunkami=oegulaminu=J=koncepcji=

urbanistócznoJarchitektonicznej= dla= założenia= przestrzennego= „marku= rekreacójnoJwópoczónkowego= w= gankowicach”I=
jako=twórczej=pracó=projektowejK=

= wespół= założenia= przestrzennego= J= w= zakresie= określonóm= jako= przedmiot= honkursu= –= obejmować= będzie= program=
zawartó=w=ustaleniach=sporządzonego=na=zlecenie=dminó=Świerklanó=programu=funkcjonalnoJużótkowegoW=

= J= teren= inwestócji= położonó= w= sołectwie= gankowiceI= na= obszarze= podstawowóm= Ez= drogą= SaLNUhaaF= poszerzonóm=
o=obszar=dodatkowó=Ewedług=załączonego=mcrFK=Łącznó=obszar=objętó=opracowaniem=wónosi=VTOO=mOK=

= J= zabudowa= i= zagospodarowanie= terenu= założenia= funkcjonalnoJprzestrzennego= stwarzające= możliwość= uprawiania=
sportu=amatorskiegoI=zabawóI=relaksuI=odpoczónkuI=spacerów=i=podobnóch=sposobów=spędzania=czasu=–=przez=osobó=
w=różnóch=przedziałach=wiekowóchW=dzieciI=młodzieżI=dorośli=i=seniorzó=J=z=uwzględnieniem=istniejącóch=uwarunkowańK=

PKO= Celem= honkursu= jest= wółonienie= koncepcji= urbanistócznoJarchitektonicznej= najlepszej= pod= względem= funkcjonalnoJ
użótkowóm=i=kompozócójnóm=J=z=uwzględnieniem=kontekstu=istniejącego=zagospodarowania=obszaru=i=jego=otoczeniaK=

PKPK= jaksómalnó= planowanó= koszt= realizacji= inwestócji= kubaturowóch= wraz= z= zagospodarowaniem= terenu= i= stałóm=
wóposażeniem= J= w= zakresie= określonóm= jako= przedmiot= honkursu= J= nie= może= przekroczóć= kwotó= O=SMM=MMMIMM=mik=
brutto=EsłownieW=dwa=milionó=sześćset=tósięcó=złotóchFK=

PK4K= modanó=w=ustKPKPK=maksómalnó=planowanó=łącznó=koszt=realizacji=inwestócjiW=
NF= nie=obejmuje=kosztów=przógotowania=i=przeprowadzenia=honkursuI=
OF= nie=obejmuje=kosztów=opracowania=kompletnej=dokumentacji=projektowej=i=nadzoru=autorskiegoI=
PF= nie= obejmuje= kosztów= realizacji= przedsięwzięć= inwestócójnóch= związanóch= z= doprowadzeniem= niezbędnej=

infrastrukturó= technicznej= związanej= z= zaopatrzeniem= obiektów= i= obszaru= założenia= parku= rekreacójnoJ
wópoczónkowego= w= media= infrastrukturó= technicznejI= wókraczającej= poza= obszar= opracowania= koncepcji=
urbanistócznoJarchitektonicznejI=

= J=wójątek= stanowi= realizacja= przebudowó= sieci= kablowej= pk= Ewarunki= techniczne= usunięcia= kolizji= sieci=
elektroenergetócznej=J=w=załączniku=nr=NTFI=

4F= nie=obejmuje=kosztów=realizacji=przedsięwzięć=inwestócójnóch=związanóch=z=niezbędną=przebudową=i=rozbudową=
istniejącego= układu= komunikacji= drogowejI= związaną= z= zasilaniem= obszaru= założenia= parku= rekreacójnoJ
wópoczónkowego= Ewraz= z= towarzószącą= infrastrukturą= technicznąFI= wókraczającą= poza= obszar= opracowania=
koncepcji=urbanistócznoJarchitektonicznejI=

RF= nie=obejmuje=kosztów=realizacji=planowanej=drogi=SaLNUhaa=wraz=z=połączeniem=z=ulK=oównoległąK=
PKRK= jaksómalnó= planowanó= koszt= wielobranżowej= dokumentacji= projektowej= budowlanoJwókonawczej= inwestócji= wraz=

z=opracowaniami= zawartómi= w= oozdziale= fff= ustK4= Ewakres= szczegółowego= opracowania= pracó= konkursowej= dla=
zwócięskiej=pracó=konkursowejF=nie=może=przekroczóć=kwotó=NM4=MMMIMM=mik=brutto=EsłownieW=sto=czteró=tósiące=złotóchFK=

PKSK= modanó=w=ustKPKRK=maksómalnó=planowanó=łącznó=koszt=dokumentacji=projektowejW=
NF= obejmuje= koszt= opracowania= kompletnej= dokumentacji= projektowoJkosztorósowej= dla= zakresu= szczegółowego=

opracowania=mracó=honkursowejI=określonego=w=oegulaminieI=
OF= obejmuje= wónagrodzenie= za= pełnienie= czónności= nadzoru= autorskiego= w= zakresie= będącóm= przedmiotem=

honkursu= –= w= ilości= ustalonej= w= niniejszóm= oegulaminie= ENR= pobótów= projektanta= na= budowieI= według= ustaleń=
istotnóch=postanowień=umowó=o=wókonanie=dokumentacji=projektowej=i=sprawowanie=nadzoru=autorskiegoFI=

PF= nie= obejmuje= kosztów= sporządzenia= dokumentacji= oraz= nadzoru= autorskiego= dla= przedsięwzięć= inwestócójnóch=
związanóch= z= doprowadzeniem= niezbędnej= infrastrukturó= technicznej= zaopatrującej= obiektó= i=obszar= założenia=
parku=rekreacójnoJwópoczónkowego=w=media=infrastrukturó=technicznejI=wókraczającej=poza=obszar=opracowania=
koncepcji=urbanistócznoJarchitektonicznejI=

= J=wójątek= stanowi= projekt= przebudowó= sieci= kablowej= pk= Ewarunki= techniczne= usunięcia= kolizji= sieci=
elektroenergetócznej=J=w=załączniku=nr=NTF=oraz=projektó=przółączó=wodóI=kanalizacji=sanitarnej=i=deszczowejI=

4F= nie= obejmuje= kosztów= sporządzenia= dokumentacji= oraz= nadzoru= autorskiego= dla= przedsięwzięć= inwestócójnóch=
związanóch= z= niezbędną= przebudową= i= rozbudową= istniejącego= układu= komunikacji= drogowejI= związaną=
z=zasilaniem= obszaru= założenia= parku= rekreacójnoJwópoczónkowego= Ewraz= z= towarzószącą= infrastrukturą=
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technicznąFI= wókraczającą= poza= obszar= opracowania= koncepcji= urbanistócznoJarchitektonicznejI= za= wójątkiem=
zjazdów=i=zejść=ciągów=pieszóchK=

RF= nie= obejmuje= kosztów= sporządzenia= dokumentacji= planowanej= drogi= SaLNUhaa= wraz= z= połączeniem=
z=ulK=oównoległąK=

PKTK= honkurs= organizowanó= jest= w= formie= jednoetapowegoI= otwartego= konkursu= urbanistóczno= J= architektonicznegoI=
realizacójnegoI= w= któróm= tókonawcó= składają= wnioski= o= dopuszczenie= do= udziału= w=honkursieI= a= lrganizator=
dopuszcza=do=udziału=w=honkursie=i=zaprasza=do=składania=prac=konkursowóch=rczestników=spełniającóch=wómagania=
określone=w=oegulaminie=honkursu=Ezwanóm=dalej=„oegulaminem”FK=

PKUK= honkurs=prowadzonó=i=rozstrzóganó=jest=w=jęzóku=polskimK=tszóstkie=dokumentó=wómagane=treścią=oegulaminuI=w=tóm=
wniosekI=pełnomocnictwoI=oświadczeniaI=informacjaI=wókazóI=kartaI=listaI=pokwitowanie=i=pozostałe=dokumentóI=a=także=
część= rósunkowaI= opisowa= i= tabelaróczna=honkursu=muszą=bóć=przez=wszóstkich=rczestników= sporządzone=w= jęzóku=
polskimK= geżeli= dokumentó= zostałó= sporządzone= w= jęzóku= innóm= niż= polskiI= powinnó= zostać= złożone= wraz=
z=tłumaczeniem=na=jęzók=polski=J=w=razie=wątpliwości=uznaje=sięI=iż=wersja=polskojęzóczna=jest=wersją=wiążącąK=

4K TbojfkAow hlkhropr 
4KNK=Terminó=przewidówane=w=honkursieW=
mozK= Czónność=L=jiejsce= Termin=

N= Termin=ogłoszenia=honkursuW= OTKNMKOMNRrK=
O= wadawanie= pótań= dotóczącóch= wniosków= o= dopuszczenie= do= udziału=

w=honkursie= oraz= pótań= dotóczącóch= oegulaminu= honkursu= J= na= adres=
pocztowó= lrganizatora= lub= adres= eJmail= dla= korespondencji= związanej=
z=honkursemI=w=godzinach=urzędowania=biuraW=

do=dnia=MPKNNKOMNRrK=do=godzKNTKMM=

P= ldpowiedzi= na= pótania= dotóczące= wniosków= o= dopuszczenie= do= udziału=
w=honkursie=J=zamieszczane=na=stronie=internetowej=lrganizatoraW=

do=dnia=MTKNNKOMNRrK=

4= wadawanie= pótań= dotóczącóch= oegulaminu= honkursu= J= na= adres= pocztowó=
lrganizatora= lub= adres= eJmail= dla= korespondencji= związanej= z= honkursemI=
w=godzinach=urzędowania=biuraW=

do=dnia=NTKNNKOMNRrK=do=godzKNTKMM=

R= ldpowiedzi=na=pótania=dotóczące=oegulaminu=honkursu=J=zamieszczane=na=
stronie=internetowej=lrganizatoraW=

mo=dopuszczeniu=rczestników=do=udziału=
w=honkursieK=

S= pkładanie= wniosków=o=dopuszczenie= do=udziału=w=honkursie= –=w=siedzibie=
lrganizatora=honkursuI=w=godzinach=urzędowania=biuraW=

do=dnia=NOKNNKOMNRrK=do=godzinó=NRWMM=
=

T= tezwania=do=uzupełnienia=wniosku=L=wezwania=o=wójaśnienia= =
U= wakończenie=kwalifikacji=do=udziału=w=honkursieK=

wawiadomienie=rczestnika=honkursu=o=dopuszczeniuI=bądź=niedopuszczeniu=
do= udziału= w= honkursie= i=zaproszenie= do= składania= prac= konkursowóch= J=
zamieszczane=na=stronie=internetowej=lrganizatoraW=

mo= ocenie= ewentualnóch= uzupełnień=
i=wójaśnień= do=wniosków=o=dopuszczenie=
do=udziału=w=konkursieK=

V= pkładanie=prac=konkursowóch=przez=rczestników=dopuszczonóch=do=udziału=
w=honkursie=J=w=siedzibie=lrganizatora=honkursuI=w=godzinach=urzędowania=
biuraW=

do=dnia=N4KMNKOMNSrK=do=godzinó=NRWMM=
wastrzega=się=możliwość=zmianó=datóK=

NM= oozstrzógnięcie= honkursu= J= w= siedzibie= pAom= lddział= hatowice= przó= ulK=
aórekcójnej=V=w=hatowicachK=

aata= zostanie= podana= w= terminie=
późniejszómK=

NN= tóstawa= nagrodzonóch= i= wóróżnionóch= prac= konkursowóchI= dóskusja=
pokonkursowa=J=w= siedzibie= pAom=lddział=hatowice= przó=ulK= aórekcójnej=V=
w=hatowicachK=

mo= rozstrzógnięciu= i= ogłoszeniu= wóników=
honkursuK=

NO= tóstawa= nagrodzonóch= i= wóróżnionóch= prac= konkursowóch= w= siedzibie=
wamawiającegoK=

mo= rozstrzógnięciu= i= ogłoszeniu= wóników=
honkursuK=

NF= wawarte=w=tabeli=dató=i=godzinó=są=datami=i=godzinami=obowiązującómi=na=terenie=ozeczpospolitej=molskiejK=
OF= l= zachowaniu= terminu= decóduje= dzień= i= godzina= wpłówu= korespondencji= do= siedzibó= lrganizatora= honkursu= –=

w=dniach=i=godzinach=urzędowania=biuraK=
4KO= warówno= tnioski= o= dopuszczenie= do= udziału= w= honkursieI= pótania= dotóczące= oegulaminu= jak= również= prace=

konkursowe=rczestnicó=honkursu=mogą=składać=przed=upłówem=ostatecznóch=terminów=ich=składania=J=obowiązują=dni=
i=godzinó=urzędowania=biuraK=

4KPK= kagrodó=będą=wópłacane=przez=wamawiającego=w=terminie=nie=krótszóm=niż=NR=dni=od=dató=ostatecznego=zatwierdzenia=
wóników=honkursu=przez=hierownika=wamawiającegoK=wastrzega=się=wódłużenie= tego=terminu=w=przópadku=wniesienia=
odwołań= przez= rczestników= honkursu= J= do= czasu= ostatecznego= rozstrzógnięcia= wszóstkich= odwołańK= tópłacenie=
przóznanóch= przez= pąd= honkursowó= nagród= zostanie= dokonane= przelewem= na= konta= bankowe= wskazane= przez=
uczestników=honkursuI=któróm=takie=nagrodó=przóznanoK=

4K4K= t= terminie= nie= krótszóm= niż= NR= dni= od= dató= ostatecznego= zatwierdzenia= wóników= honkursu= przez= hierownika=
wamawiającegoI= do= rczestnika= honkursuI= którego= praca= zostanie= uznana= przez= pąd= honkursowó= za= najlepsząI=
skierowane=zostanie=zaproszenie=do=udziału=w=postępowaniu=o=udzielenie=zmówienia=publicznego=w=tróbie=zamówienia=
z= wolnej= rękiK= mrzedmiotem= zamówienia= będzie= opracowanie= szczegółowego= opracowania= pracó= konkursowej= J=
sporządzenie= na= jej= podstawie= J= wielobranżowej= dokumentacji= projektowej= dla= założenia= przestrzennego= „marku=
rekreacójnoJwópoczónkowego=w=gankowicach”=wraz=z=zagospodarowaniem=terenu=oraz=częścią=kosztorósowąI=zgodnie=
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z=obowiązującóm=oozporządzeniem=w=sprawie=szczegółowego=zakresu=i= formó=dokumentacji= projektowejI=specófikacji=
technicznóch=wókonania= i=odbioru=robót=budowlanóch=oraz=programu=funkcjonalnoJużótkowego=J=w= jego=aktualnóm=na=
dzień=sporządzenia=brzmieniuK=

4KRK= lrganizator= o= dokładnóm= miejscu= i= godzinie= rozstrzógnięcia= honkursu= poinformuje= rczestników= honkursu= drogą=
elektroniczną= oraz= umieści= stosowną= informację= na= stronie= internetowej= lrganizatora= honkursu= pod= adresemW=
wwwKsarpKkatowiceKpl=

4KSK= lrganizator= zastrzega= możliwość= zmianó= terminówI= o= któróch= mowa= w= ustK=4KNKI= o= czóm= niezwłocznie= poinformuje=
rczestników=honkursu=poprzez=umieszczenie=informacji=na=stronie= internetowej=lrganizatora=honkursu=pod=adresemW=
wwwKsarpKkatowiceKpl=

RK pĄa hlkhropltY 
RKNK= oealizację= zadań= związanóch= z= celem= niniejszego= honkursu= J= na= podstawie= artK= NNP= rstawó= mwm= J= powierzono=

zespołowi=pądu=honkursowegoI=powołanemu=w=składzieW=
NF= mgr=inżK=archK=gacek=hróch=EpAomF= –=mrzewodniczącó=pądu=honkursowego=
OF= mgr=Tomasz=mieczka=Etójt=dminó=ŚwierklanóF=
PF= inżK=jichał=hula=Ehierownik=oeferatu=fnwestócji=i=wamówień=mublicznóch=dminó=ŚwierklanóF=
4F= mgr=inżK=archK=jarcin=Brataniec=EpAomF=
RF= mgr=inżK=archK=eenrók=miątek=EpAomF=

= t= przópadku= wóstąpienia= okoliczności= uniemożliwiającóch= wókonówanie= funkcji= powołanemu= członkowi= pądu=
honkursowegoI=w=jego=miejsce=powołanó=zostanie=członek=pądu=honkursowego=spośród=niżej=wómienionóch=zastępców=
członków=pądu=honkursowegoW=
SF= mgr=inżK=archK=jikołaj=jachulik=
TF= dr=inżK=archK=ooman=outkowski=

= ka=funkcję=pekretarza=lrganizacójnego=honkursu=powołanoW=
UF= mgr=inżK=archK=oafała=maszendę=EpAomF=

= oegulamin= pądu= honkursowego= J= jako= zespołu= pomocniczego= do= ocenó= spełniania= przez= rczestników= honkursu=
wómagań=określonóch=w=oegulaminie=honkursuI=ocenó=mrac=honkursowóch=oraz=wóboru=najlepszej=mracó=honkursowej=
J=określa=podział=obowiązków=zespołu=pędziów=honkursowóchI=pekretarza=lrganizacójnego=honkursu=oraz=organizację=
i=trób=pracó=pądu=honkursowegoK=mracami=pądu=honkursowego=kieruje=mrzewodniczącó=pądu=honkursowegoK=

RKOK= Członkowie=pądu=honkursowego=posiadają= kwalifikacje=umożliwiające=ocenę= złożonóch=prac= konkursowóchK= w=uwagi=
na=wómagania=przepisów=szczególnóch=co=najmniej=NLP=członków=pądu=honkursowego=posiada=wómagane=uprawnienia=
do=opracowania= dokumentacji= projektowejI= a= mrzewodniczącó= i= wastępca= mrzewodniczącego= pądu= honkursowego= są=
czónnómi=członkami=fzbó=Architektów=ozeczpospolitej=molskiejK=

RKPK= ao=zadań=pądu=honkursowego=J=w=szczególności=J=należeć=będzieW=
= J=opiniowanie=oegulaminu=honkursu=i=projektu=ogłoszenia=o=honkursieI=
= J=ocena=spełniania=przez=rczestników=honkursu=wómagań=określonóch=w=oegulaminie=honkursuI=
= J=ocena=prac=konkursowóchI=
= J=wóbór=najlepszej=pracó=konkursowejI=
= J=sporządzanie=informacji=lub=opinii=o=pracach=konkursowóchI=
= J=przógotowanie=uzasadnienia=rozstrzógnięcia=honkursuI=
= J=ewentualne=wóstąpienie=z=wnioskiem=o=unieważnienie=honkursu=J=w=zakresie=artKNNP=ustKN=rstawó=mwmI=
= J=opracowanie=zaleceń=pokonkursowóch=do=wółonionej=najlepszej=pracó=konkursowejI=
= J=udział=w=publicznóm=ogłoszeniu=rozstrzógnięcia=honkursuI=
= J=udział=w=dóskusji=pokonkursowejI=
= J=wókonanie=innóch=czónności=J=zgodnie=z=artKNNP=ustK4=rstawó=mwmI=
= J= czuwanie= nad= zgodnością= przebiegu= honkursu= z= oegulaminem= honkursu= i= innómi= wómogami= wónikającómi=

z=przepisów=prawaI=w=szczególności=przepisów=ustawó=mwmI=
= J=wóznaczenie=osobó=reprezentującej=pąd=honkursowó=w=ewentualnóm=postępowaniu=odwoławczómK=
RK4K= pąd= honkursowó= w= zakresie= powierzonóch= zadańI= a= także= w= zakresie= spraw= o= któróch= mowa= w= artKNNP= ustK= N= i= O=

rstawó=mwm=jest=niezależnóK=Członkowie=pądu=honkursowego=złożą=pisemne=oświadczenieI=o=któróm=mówi=artKNT=ustKO=
rstawó= mwmK= hierownik= wamawiającego= powoła= osobęI= którą= upoważni= do= sprawowania= nadzoru= nad= pądem=
honkursowóm=w=zakresie=zgodności=honkursu=z=przepisami=ustawó=mwm=i=oegulaminem=honkursu=–=zgodnie=z=artKNN4=
ustawó=mwmK=

RKRK= pekretarz=lrganizacójnó=honkursu=może=brać=udział=w=posiedzeniach=pądu=honkursowegoI=lecz=nie=jest=jego=członkiem=
i=nie=ma=prawa=głosuK=

RKSK= pąd= honkursowó= dokonuje= ocen= oraz= przeprowadza= wóboró= na= posiedzeniach= zamkniętóchI= z= zachowaniem=
anonimowości= pracK= pąd= honkursowó= podejmuje= czónności= zgodnie= ze= wskazaniami= mrzewodniczącego= pądu=
honkursowego= lub= wastępcó= mrzewodniczącego= pądu= honkursowegoK= pąd= honkursowó= rozpatruje= króteria= łącznie=
i=całościowo= w= ramach= dóskusji= oraz= głosowańK= w=przebiegu= posiedzeń= sporządzanó= jest= protokółK= wapewnia= się=
anonimowość=prac=konkursowóch=do=czasu=rozstrzógnięcia=honkursuK=

RKTK= pąd=honkursowó=podejmuje=rozstrzógnięcia=zwókłą=większością=głosówI=w=obecności=co=najmniej=4=członków=swojego=
składuK= wastrzega= sięI= że= w= obradującóm= składzie= znajduje= się= co= najmniej= OLR= lub= OL4= członków= posiadającóch=
wómagane=uprawnienia=oraz=mrzewodniczącó=lub=wastępca=mrzewodniczącego=pądu=honkursowegoK=
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RKUK= pąd= honkursowó= i= lrganizator= honkursu= może= zasięgać= opinii= rzeczoznawców= oraz= ekspertów= J= dla= potrzeb= pądu=
honkursowego= J= w= zakresie= bezpieczeństwaI= porządku= publicznegoI= zabezpieczenia= imprez= masowóchI= warunków=
ochronó= przeciwpożarowej= lub= innóch= dziedzinK= kie= są= oni= jednak= członkami= pądu= honkursowegoI= nie= mogą= brać=
udziału=w=ocenie=prac=konkursowóchI=a=ich=opinia=ma=wółącznie=znaczenie=głosu=doradczegoK=

SK hoYTbofA f pmlpÓB lCbkY loAw kAdolaY 
SKNK= pądowi=honkursowemu=powierza=się=wółonienie=najlepszejI= z=punktu=widzenia=celu=honkursu=pracó=konkursowejK=pąd=

honkursowó= zaproponuje= przóznanie= nagród= najlepszóm= pracom= konkursowómK= pąd= honkursowó= może= przóznać= J=
ponadto=J=wóróżnienia=honoroweK=

SKOK= pąd=honkursowó=dokona=ocenó=prac=konkursowóch=w=oparciu=o=króteria=opisane=niniejszóm=oegulaminemK=
= mrzedmiotem=ocenó=będzie=wółącznie=część=graficzna=i=część=opisowa=pracó=konkursowejK=
= mierwsza= nagroda= zostanie= przóznana= rczestnikowi= honkursuI= któró= w= ocenie= pądu= honkursowego= w= sposób=

najwłaściwszó= spełnił= króteria= ocenó= pracK= holejne= nagrodó= będą= przóznane= rczestnikom= honkursuI= którzó=
po=uszeregowaniu=prac=przez=pąd=honkursowó=zajmą=kolejne=miejsca=w=honkursieK=

SKPK= mrace=konkursowe=będą=oceniane=według=następującóch=króteriówW=
aF= waloró= urbanistócznoJarchitektoniczneI= w= tóm= w= szczególnościW= kompozócja= założenia= przestrzennegoI=

rozwiązania= funkcjonalne= w= skali= urbanistócznej= i= architektonicznej= oraz= waloró= zaproponowanóch= form=
architektonicznóch=i=rozwiązań=konstrukcójnóch=–=UMBX=

bF= waloró= ekonomiczne= z= punktu= widzenia= realizacji= i= wieloletniej= eksploatacji= obiektówI= budowli= oraz= utrzómania=
elementów=zagospodarowania=terenu=–=OMBK==

= hażda= z= prac= konkursowóchI= która= spełniać= będzie= warunki= oegulaminuI= zostanie= oceniona= przez= pąd= honkursowó=
na=podstawie= powóższóch= króteriówK= J=w= tróbie= indówidualnóm= a=następnie= w= tróbie= dóskusji= i= głosowania= zgodnie= z=
pktKRKSK=

= mrzójmuje=sięI=że=NB=Z=N=punkt=i=w=taki=sposób=zostanie=przeliczona=liczba=punktów=w=każdóm=z=króteriówK=
SK4K= t=honkursie=przewiduje=się=przóznanie=następującóch=nagródW=

aF= f=kAdolaA=J=U=MMMIMM=mik=brutto=EsłownieW=osiem=tósięcó=złotóchF=oraz=zaproszenie=do=udziału=w=postępowaniu=
o=udzielenie=zmówienia=publicznego=w=tróbie=zamówienia=z=wolnej=ręki=J=dla=rczestnika=konkursuI=którego=praca=
zostanie=uznana=przez=pąd=honkursowó=za=najlepsząI=

bF= ff=kAdolaA=J=R=MMMIMM=mik=brutto=EsłownieW=pięć=tósięcó=złotóchFI=
cF= fff=kAdolaA=J=P=MMMIMM=mik=brutto=EsłownieW=trzó=tósiące=złotóchFI=

= ala= pądu= honkursowego= zastrzeżono= prawo= innego= rozdzielenia= kwotó= przeznaczonej= na= nagrodó= pod= warunkiem=
wókorzóstania=całej=kwotó=na=nie=przeznaczonejK=

= rczestnicó= honkursu= ponoszą= wszelkie= kosztó= związane= z= przógotowaniem= i= złożeniem= wniosku= o= dopuszczenie= do=
udziału=w=konkursie=oraz=sporządzeniem=i=złożeniem=prac=konkursowóchK=lrganizator=honkursu=nie=przewiduje=zwrotu=
tóch=kosztówK=

SKRK= wamawiającó=wópłaci=nagrodó=pieniężne=w=terminie=nie=krótszóm=niż=NR=dni=od=dató=ostatecznego=zatwierdzenia=wóniku=
honkursu= przez= hierownika= wamawiającego= Ez= zastrzeżeniem= zapisów= oegulaminu= oozdział=f= ustK4= pktK4KPKFI=
a=od=nagród=odprowadzonó=zostanie=podatek=zgodnie=z=obowiązującómi=przepisamiK=

SKSK= t= terminie= nie= krótszóm= niż= NR= dni= od= dnia= zatwierdzenia= wóników= honkursu= przez= hierownika= wamawiającego=
Ez=zastrzeżeniem=zapisów=oegulaminu=oozdział=f=ustK4FI=do=rczestnika=honkursuI=którego=praca=zostanie=uznana=przez=
Sąd=honkursowó=za=najlepsząI=skierowane=zostanie=zaproszenie=do=udziału=i=do=negocjacji=w=postępowaniu=o=udzielenie=
zmówienia=publicznego=w=tróbie=zamówienia=z=wolnej=rękiK=

= rczestnik= honkursuI= któró= otrzóma= nagrodę= w= postaci= zaproszenia= do= negocjacji= w= tróbie= zamówienia= z= wolnej= ręki=
na=szczegółowe= opracowanie= pracó= konkursowej= zobowiązanó= jest= przóstąpić= do= negocjacji= w= miejscu= i= terminie=
wskazanóm=przez=wamawiającego=oraz=akceptacji= J=w=trakcie=negocjacji= J= istotnóch=postanowień=umowó=o=wókonanie=
dokumentacji=projektowej=i=sprawowanie=nadzoru=autorskiego=określonóch=w=wałączniku=nr=NM=do=oegulaminuK=

= mrzedmiotem= zamówienia= będzie= opracowanie= koncepcji= pokonkursowej= oraz= sporządzenie= J= na= jej= podstawie= J=
wielobranżowej= dokumentacji= projektowej= dla= przedsięwzięcia= „Budowa= parku= rekreacójnoJwópoczónkowego=
w=gankowicach”I=zgodnie=z=obowiązującóm=oozporządzeniem=w=sprawie=szczegółowego=zakresu=i=formó=dokumentacji=
projektowejI=specófikacji=technicznóch=wókonania=i=odbioru=robót=budowlanóch=oraz=programu=funkcjonalnoJużótkowego=
J= w= jego= aktualnóm= na= dzień= sporządzenia= brzmieniuI= oraz= pozostałómi= przepisami= obowiązującómi= w= projektowaniu=
przedmiotowóch=inwestócjiK=

= pzczegółowó=zakres=zamówienia=pokonkursowego=określa=oozdział=fff=ustK4=oegulaminuK=

TK wApTowbŻbkfA 
TKNK= wamawiającó=zastrzega=sobie= prawo=zobowiązania= w= trakcie=negocjacji=rczestnika= honkursuI= któró=otrzómał= nagrodę=

w=postaci=zaproszenia=do=negocjacji=w=tróbie=zamówienia=z=wolnej=ręki=na=opracowanie=dokumentacji=projektowejI=abó=
przó=sporządzaniu=projektów=stanowiącóch=szczegółowe=opracowanie=pracó=konkursowej=uwzględnił=zalecenia=do=pracó=
konkursowejI=o=ile=zostałó=one=wskazane=przez=pąd=honkursowó=w=informacji=o=sporządzonóch=pracachK=

TKOK= wamawiającó= może= nie= zawrzeć= umowó= o= prace= projektowe= z= autorem= pracó= nagrodzonejI= jeśli= w= wóniku= negocjacji=
prowadzonóch= w= tróbie= zamówienia= z= wolnej= ręki= wóstąpi= jakakolwiek= przesłanka= skutkująca= koniecznością=
unieważnienia=postępowania=J=zgodnie=z=artKVP=ustKN=rstawó=mwmK=

TKPK= kiezawarcie= przez= wamawiającego= z= rczestnikiemI= którego= praca= konkursowa= została= nagrodzona= umowó=
na=wókonanie= dokumentacji= projektowej= z= przóczón= leżącóch= po= stronie= rczestnikaI= nie= stanowi= dla= autora= Ezespołu=



hlkhrop=kA=lmoACltAkfb=hlkCbmCgf=roBAkfpTvCwklJAoCefTbhTlkfCwkbg=
mAohr=obhobACvgklJtvmlCwvkhltbdl=t=gAkhltfCACe=

ptrona=V=z=NV=

autorskiegoF= nagrodzonej= pracó= konkursowej= podstawó= do= wósuwania= jakichkolwiek= roszczeń= finansowóch= wobec=
wamawiającegoI=w=tóm=również=z=zakresu=prawa=autorskiegoK=

UK tAorkhf almrpwCwbkfA al rawfAŁr t hlkhropfb f tYjAdAkb alhrjbkTY 
UKNK= mrace=konkursowe=mogą=złożyć=wółącznie=rczestnicó=honkursu=dopuszczeni=do=udziału=w=honkursie=i=zaproszeni=przez=

wamawiającego=do=złożenia=prac=konkursowóchK=
UKOK= rczestnikami= honkursu= mogą= bóć= osobó= fizóczneI= osobó= prawne= oraz= jednostki= organizacójne= nieposiadające=

osobowości= prawnejI= a= także= wóżej= wómienione= podmiotó= wóstępujące= wspólnieI= spełniające= warunki= określone=
w=niniejszóm= oegulaminieI= zwane= dalej= rczestnikiem= honkursu= Esamodzielnie= biorącóm= udział= w= honkursieF= lub=
rczestnikami= honkursu= Ewspólnie= biorącómi= udział= w= honkursieFI= które= złożą= w= odpowiednim= terminie= tniosek=
o=dopuszczenie= do= udziału= w= honkursie= według= określonego= wzoru= oraz= wómagane= oegulaminem= honkursu=
wAŁĄCwkfhf=i=pozostałe=dokumentóK=

= rczestnik=honkursu=lub=rczestnicó=biorącó=wspólnie=udział=w=honkursie=mogą=ustanowić=pełnomocnika=uprawnionego=
do= złożenia= tnioskuI= pracó= konkursowej= oraz= podpisania= wszóstkich= niezbędnóch= dokumentów= wómaganóch=
oegulaminem=honkursu=lub=muszą=podejmować=wszelkie=wóżej=wómienione=działania=wspólnieK=

UKPK= hażdó= rczestnik= honkursu= może= złożyć= tólko= jeden= tniosek= o= dopuszczenie= do= udziału= w= honkursieK= rczestnik=
honkursuI= któró= złożó= więcej= niż= jeden= tniosek= zostanie= wókluczonó= z= honkursuK= wa=złożenie= tniosku= uważa= się=
również=dokonanie=takiej=czónności=wspólnie=z=innóm=rczestnikiem=honkursuK=

UK4K= rczestnikami=honkursu=mogą=bóć=wókonawcó=w=rozumieniu=rstawó=mwmI=spełniającó=łącznie=następujące=warunkiW=
aF= nie=podlegają=wókluczeniu=na=podstawie=artKO4=ustKN=rstawó=mwm=Ewałącznik=nr=4FI=
bF= spełniają= warunki= określone= w= rstawie= zgodnie= z= artKOO= rstawó= mwm= i= wókażą= ich= spełnienie= wg= wómagań=

wamawiającegoI=zgodnie=z=następującóm=opisem=sposobu=dokonania=ocenó=spełniania=tóch=warunkówW=
= J= posiadanie= uprawnieńI= posiadanie= wiedzó= i= doświadczeniaI= dósponowania= odpowiednim= potencjałem=

technicznóm= oraz= osobami= zdolnómi= do= wókonania= zamówieniaI= sótuacji= ekonomicznej= i= finansowej= J= na=
podstawie=załączonego=lświadczenia=oraz=załączonego=tókazu=i=iistó=Ewałącznik=nr=PI=wałącznik=nr=UI=wałącznik=
nr=VI=wałącznik=nr=NOFI=

= J= w= przópadku= osobó= fizócznej= J= posiada= uprawnienia= do= projektowania= bez= ograniczeń= w= specjalności=
architektonicznej=i=jest=członkiem=fzbó=Architektów=omI=

= J= w= przópadku= osobó= prawnej= lub= jednostki= organizacójnej= nieposiadającej= osobowości= prawnej= dósponuje= dla=
opracowania= pracó= konkursowejW= co= najmniej= jedną= osobą= posiadającą= uprawnienia= do= projektowania= bez=
ograniczeń=w=specjalności=architektonicznej=i=będącą=członkiem=fzbó=Architektów=omI=

= J= w= przópadku= gdó= rczestnicó= honkursu= wspólnie= biorą= udział= w= honkursie= wómaganiaI= o= któróch= mowa=
w=pkt=UK4K= bF= będą= spełnioneI= gdó= spełni= je= przónajmniej= jeden= z= tóch= rczestników= albo= wszóscó= rczestnicó=
łącznieI=

cF= wamawiającó=dokona=ocenó=spełnienia=warunku=udziału=w=postępowaniu=na=zasadzieW=„spełnia”=lub=„nie=spełnia”=
w=oparciu=o=komplet=złożonóch=wraz=z=tnioskiem=załączników=i=pozostałóch=dokumentówK=

UKRK= rczestnicó= honkursu= składają= tniosek= o= dopuszczenie= do= udziału= w= honkursie= wraz= z= wómaganómi= załącznikami=
zgodnie= z= ich= treściąK= t= załączeniu= wałącznika= nr= V= Etókaz= pozostałóch= dokumentówF= należó= złożyć= pozostałe=
dokumentóW=
aF= aktualnó= odpis= z= właściwego= rejestru= lub= z= centralnej= ewidencji= i= informacji= o= działalności= gospodarczejI= jeżeli=

odrębne= przepisó= wómagają= wpisu= do= rejestru= lub= ewidencji= J= wóstawionó= nie= wcześniej= niż= S= miesięcó= przed=
upłówem= terminu= składania= wniosków= o= dopuszczenie= do= udziału= w= honkursie= J= rczestnicó= honkursu= biorącó=
udział=wspólnie=składają=odrębne=dokumentóI=

bF= kopie= wómaganóch=uprawnień= do=projektowania= bez=ograniczeń=w= specjalności= architektonicznej= oraz=aktualne=
zaświadczenie=o=wpisie=na=listę=lkręgowej=fzbó=Architektów=om=projektanta=EprojektantówF=wiodącegoI=

cF= w= przópadku= rczestnika= honkursuI= któró= polegać= będzie= na= wiedzó= i= doświadczeniuI= potencjale= technicznómI=
osobach= zdolnóch= do= wókonania= zamówienia= innóch= podmiotów= J= pisemne= zobowiązanie= tóch= podmiotów=
do=oddania=mu=do=dóspozócji=niezbędnóch=zasobów=na=okres=korzóstania=z=nich=przó=wókonaniu=zamówieniaI=

UKSK= rczestnicó= mającó= siedzibę= poza= terótorium= ozeczpospolitej= molskiej= składają= dokumentó= równorzędnego= znaczenia=
Ezgodnie=z= rozporządzeniem= mrezesa=oadó=jinistrów= z=dnia=NV= lutego= OMNPrK=w= sprawie= rodzaju=dokumentów= jakich=
może= żądać= zamawiającó= od= wókonawcó= oraz= form= w= jakich= te= dokumentó= mogą= bóć= składaneFK= aokumentó=
sporządzone= w= jęzóku= obcóm= są= składane= wraz= z= tłumaczeniem= na= jęzók= polskiK= aokumentó= sporządzone= w= jęzóku=
obcóm= bez= wómaganóch= tłumaczeń= nie= będą= brane= pod= uwagęK= aopuszcza= się= kwalifikacje= równoważneI= zdobóte=
w=innóch= państwachI= na= zasadach= określonóch= w= artKNOa= ustawó= z= dnia= T= lipca= NVV4rK= mrawo= BudowlaneI=
z=uwzględnieniem= postanowień= ustawó= z= dnia= NU= marca= OMMUrK= o= zasadach= uznawania= kwalifikacji= zawodowóch=
nabótóch=w=państwach=członkowskich=rnii=buropejskiej=EazKrK=OMMU=nr=SPI=pozKPV4=ze=zmKFK=

UKTK= Brak= jakiegokolwiek= dokumentu= lub= jego= nieuzupełnienieI= we= wskazanóm= przez= wamawiającego= terminieI= w= tróbie=
artKOS=ustKP=rstawó=mwm=stanowić=będzie=podstawę=do=niedopuszczenia=do=udziału=w=honkursieK=

VK mlrCwbkfb l ŚolahACe lCeolkY moAtkbg 
VKNK= rczestnikowi= honkursuI= jeżeli= ma= lub= miał= interes= w= uzóskaniu= danego= zamówienia= oraz= poniósł= lub= może= ponieść=

szkodę= w= wóniku= naruszenia= przez= wamawiającego= przepisów= rstawó= mwm= przósługują środki= ochronó= prawnej=
przewidziane=w=rstawie=mwmK=



hlkhrop=kA=lmoACltAkfb=hlkCbmCgf=roBAkfpTvCwklJAoCefTbhTlkfCwkbg=
mAohr=obhobACvgklJtvmlCwvkhltbdl=t=gAkhltfCACe=

ptrona=NM=z=NV=

olwawfAŁ ff 
phŁAaAkfb tkflphr l almrpwCwbkfb al rawfAŁr t hlkhropfb 
NK clojA f pmlpÓB phŁAaAkfA tkflphr l almrpwCwbkfb al rawfAŁr t hlkhropfb 

NKNK= tniosek= o= dopuszczenie= do= udziału= w= honkursie= należó= sporządzić= w= jęzóku= polskimI= według= wzoru= określonego=
wAŁĄCwkfhfbj=ko=NK=

= ao=tniosku=należó=załączóć=ewentualne=pełnomocnictwoI=oświadczeniaI=informacjęI=wókazó=i=zobowiązanieI=to=znaczó=
dokumentó=według=wzorów=określonóch=wAŁĄCwkfhAjf=ko=OI=ko=PI=ko=4I=ko=RI=ko=SI=ko=TI=ko=UI=ko=V=i=ko=NMK=

= ao= tnioskuI= za= wókazem= J= według= wAŁĄCwkfhA= ko= V= J= należó= załączóć= oróginałó= J= lub= ich= kopie= –= wszelkich=
pozostałóch=dokumentówI=zgodnie=z=oegulaminem=J=z=zastrzeżeniem=zapisów=oegulaminu=oozdział=ffI=ustKNI=pkt=NK4K=–=
w=szczególności= dotóczó= to= takich= dokumentów= jakW=kopii= uprawnień=projektowóchI= zaświadczeń=o= przónależności= do=
izbó=samorządu=zawodowegoK=

= tniosek= o= dopuszczenie= do= udziału= w= honkursie= oraz= wómagane= oegulaminem= honkursu= wAŁĄCwkfhf= i=pozostałe=
dokumentó= lub= ich=kopie=rczestnicó=honkursu=składają=na=piśmieI=pod=rógorem=nieważnościI= przed=upłówem= terminu=
wóznaczonego=Terminarzem=honkursu=w=siedzibie=lrganizatora=honkursuK=

NKOK= tniosek= oraz=wómagane=oegulaminem= honkursu=wAŁĄCwkfhf= i=pozostałe=dokumentó=powinnó= bóć= podpisane= przez=
rczestnika=ErczestnikówF=honkursu=bądź=przez=ustanowionóch=pełnomocnikówK=

NKPK= t=przópadkuI=gdó=rczestnik=honkursu=ustanowi=pełnomocnikaI=pełnomocnictwo=musi=bóć=podpisane=przez=rczestnika=
ErczestnikówF= honkursu= bądź= osobó= uprawnione= do= reprezentowania= rczestnika= ErczestnikówF= honkursuK=
mełnomocnictwo=należó=złożyć=w=oróginalne=lub=notarialnie=poświadczonej=kopiiK=

NK4K= aokumentó= składane= w= formie= kopii= wómagają= poświadczenia= za= zgodność= z= oróginałem= przez= rczestnika=
ErczestnikówF=honkursu=bądź=przez=ustanowionóch=pełnomocnikówK=

NKRK= lsobą= uprawnioną= bądź= osobami= uprawnionómi= do= reprezentowania= rczestnika= jest= osoba= fizóczna= bądź= osobó=
fizóczneI= zgodnie= z= zasadą= reprezentacji= do= składania= oświadczeń= woli= w= imieniu= osobó= prawnej= lub= jednostki=
organizacójnej= nieposiadającej= osobowości= prawnejI= będącej= rczestnikiem= honkursu= lub= osobą= upoważnioną= bądź=
osobami=upoważnionómi=do=składania=oświadczeń=woli=w=jego=imieniuK=

NKSK= kie=ujawnia=się= informacji=stanowiącóch=tajemnicę=przedsiębiorstwa=w=rozumieniu=przepisów=o=zwalczaniu=nieuczciwej=
konkurencjiI= jeżeli=wókonawcaI=nie=później=niż=w=terminie=składania=wniosków=o=dopuszczenie=do=udziału=w=honkursieI=
zastrzegłI= że= nie= mogą= bóć= one= udostępniane= oraz= wókazałI= iż= zastrzeżone= informacje= stanowią= tajemnicę=
przedsiębiorstwaK= fnformacje= te= muszą= bóć= oznaczone= klauzuląW= „fkclojACgb= pTAkltfĄCb= TAgbjkfCĘ=
mowbapfĘBflopTtA= t= olwrjfbkfr= artKNN= ustK4= rpTAtv= z= dnia= NS= kwietnia= NVVPrK= l=wtAiCwAkfr=
kfbrCwCftbg=hlkhrobkCgf=Etekst=jednolitó=azKrK=z=OMMPrK=kr=NRP=z=pozKNRMP=z=późnKzmKF=i=dołączone=odrębnie=do=
tnioskuI=w=zamkniętej=kopercie=trwale=połączonej=z=tnioskiem=i=pozostałómi=dokumentamiK=

= rczestnik=honkursu=składa=stosowne=zastrzeżenie=na=formularzu=stanowiącóm=wałącznik=nr=S=do=oegulaminu=honkursuK=
NKTK= waleca= się= ponumerowanie= stron= tniosku= wraz= z= wAŁĄCwkfhAjf= i=pozostałómi= dokumentami= oraz= połączenie= ich=

w=sposób=trwałóK=
NKUK= lrganizator=konkursu=informujeI=że=zgodnie=z=artKVS=ustKP=ustawó=mwm=wnioski=o=dopuszczenie=do=udziału=w=konkursie=

są=jawneK=

OK  jfbgpCb f Tbojfk phŁAaAkfA tkflphr l almrpwCwbkfb al rawfAŁr t hlkhropfb 
OKNK= tniosek= można= złożyć= osobiście= lub= za= pośrednictwem= pocztóI= bądź= za= pośrednictwem= firmó= kurierskiej= w= terminie=

i=w=miejscu=wskazanóm=w=Terminarzu=honkursu=to=jestW=
ptowarzószenie=Architektów=molskich=

pAom=lddział=hatowice=
ulK=aórekcójna=V=
4MJMNP=hatowice=

OKOK= pkładając= tniosek= osobiścieI= za= pośrednictwem= pocztó= lub= firmó= kurierskiej= opakowanie= przesółki= powinno= zostać=
oznaczone=jakoW=
 „tniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistócznoJarchitektonicznej 

marku rekreacójnoJwópoczónkowego w gankowicach 
kie otwierać przed NOKNNKOMNR rK godzK NRKMMK” 

= oraz=opatrzone=nazwą=i=adresem=rczestnika=ErczestnikówF=honkursuK=
OKPK= Termin= składania=tniosków=upłówa=NOKNNKOMNR=rK=o= godzK= NRKMMK=oozpatrzone=zostaną= tólko=te=wnioskiI= które= zostałó=

dostarczone=lrganizatorowi=honkursu=we=wskazane=miejscu=w=wóznaczonóm=terminieK=
= t= przópadku= korzóstania= przez= rczestnika= honkursu= z= usług= firmó= kurierskiej= rczestnik= odpowiada= za= właściwe=

złożenie=tniosku=to=jest=we=wskazane=miejsce=w=wóznaczonóm=terminieK=
OK4K= rczestnik= honkursu= może= zmienić= lub= wócofać= tniosek= wółącznie= przed= upłówem= terminu= składania= tnioskówK=

mowiadomienie=o=wprowadzeniu=zmian=lub=o=wócofaniu=tniosku=musi=zostać=złożone=w=sposób=i=formie=przewidzianóch=
dla=złożenia=tniosku=z=zastrzeżeniemI=że=opakowania=EkopertóF=będą=zawierałó=dodatkowe=oznaczenieW=

„wmiana L wócofanie 
wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistócznoJarchitektonicznej 

marku rekreacójnoJwópoczónkowego w gankowicach 



hlkhrop=kA=lmoACltAkfb=hlkCbmCgf=roBAkfpTvCwklJAoCefTbhTlkfCwkbg=
mAohr=obhobACvgklJtvmlCwvkhltbdl=t=gAkhltfCACe=

ptrona=NN=z=NV=

OKRK= t= przópadku=nadsółania= uzupełnień= na=podstawie= wezwaniaI= o= któróm= mowa= w=oozdziale= f= pktKUKT=należó=złożyć= je=
w=sposób= i= formie= przewidzianóch= dla= złożenia= tniosku= z= zastrzeżeniemI= że= opakowania= EkopertóF= będą= zawierałó=
dodatkowe=oznaczenie=

„rzupełnienie 
wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistócznoJarchitektonicznej 

marku rekreacójnoJwópoczónkowego w gankowicach 

PK lCbkA tkflphÓt l almrpwCwbkfb al rawfAŁr t hlkhropfb 
PKNK= lrganizator= dokonuje= ocenó=wniosków=o=dopuszczenie= do=udziału=w=honkursie= bezpośrednio=po=upłówie= terminu= ich=

składania=zgodnie=z=warunkami=określonómi=w=oegulaminie=honkursu=i=przepisami=mrawa=zamówień=publicznóchK=
PKOK= mo=dokonaniu= ocenó=spełniania=warunków=udziału=w=honkursie=lrganizator=zaprosi= do=składania= prac=konkursowóch=

rczestników=honkursu=spełniającóch=wómagania=określone=w=niniejszóm=oegulaminieK=
PKPK= rczestnicó=niespełniającó=warunków=udziału=w=honkursie=podlegają=wókluczeniu=z=udziału=w=honkursieK=

olwawfAŁ fff 
lmfp mowbajflTr hlkhropr 
NK lBpwAo lBgĘTY hlkhropbj J pTAk fpTkfbgĄCY 

NKNK= rwarunkowania=lokalizacójne=L=opis=stanu=istniejącegoW=
= fnwestócja= zlokalizowana= będzie= na= terenie= połectwa= gankowice= leżącego= w= dminie= ŚwierklanóK= pzczegółowa=

lokalizacja=parku= rekreacójnoJwópoczónkowego= obejmuje= działki= ONONLRPI= SO4LRSI= NU4OLOT=w= gankowicachI= w= rejonie=
ulicó=oównoległejK=

= Teren=opracowania=obejmuje=obszaró=oznaczone=w=aktualnóm=miejscowóm=planie=zagospodarowania=przestrzennegoW=
NV=wmI= NT=rl= i= S=aK= t= projekcie= miejscowego= planu= zagospodarowania= przestrzennego= połectwa= gankowice= działki=
położone=są=na=obszarach=V wm=oraz=NU haaK=

= Teren= opracowania= koncepcji= urbanistócznoJarchitektonicznej= parku= obejmuje= obszar= objętó= granicą= opracowania=
Egranicę= opracowania= pokazano= w= wałączniku= nr= NRF= –= wraz= z=towarzószącóm= i= współzależnóm= otoczeniemI= którego=
dotóczóć=może=przewidówanó=obszar=oddziałówaniaK=

NKOK= rwarunkowania=urbanistóczne=L=przesądzenia=wónikające=z=obowiązującóch=dokumentów=planistócznóchW=
= lbszarI=na=któróm=znajduje=się=teren=planowanej=inwestócjiI=jest=objętó=uchwałą=nr=uisfLPMOLMS=oadó=dminó=Świerklanó=

z=dnia=OS=stócznia=OMMS=roku=w=sprawie=miejscowego=planu=zagospodarowania=przestrzennego=gminó=w=jednostce=A=–=
gankowiceI=obszar=AOK=dmina=Świerklanó=jest=w=trakcie=opracowówania=nowego=jmwm=J=koncepcję=parku=rekreacójnoJ
wópoczónkowego=przedstawioną=w=pracó=konkursowej=należó=oprzeć=o= jego=zapisó= Einformacje=zawarto=w=wałączniku=
nr=NS=do=oegulaminuFK=

NKPK= rwarunkowania=w=zakresie=infrastrukturóW=
= ka=terenie=opracowania=J=wg=mapó=zasadniczej=J=znajdują=się=czónne=sieci=i=przółączaK=

OK pwCwbdÓŁltY lmfp mowbajflTr hlkhropr 
OKNK= mrzedmiotem= honkursu= jest= opracowanie= koncepcji= urbanistócznoJarchitektonicznej= parku= rekreacójnoJ

wópoczónkowego=w=gankowicach=obejmującego=swóm=zakresem=następujące=strefó=funkcjonalneW=
J= plac=zabaw=dla=dzieci=młodszóch=oraz=starszóchI=
J= wodnó=plac=zabaw=z=zapleczem=technicznómI=
J= skateJparkI=
J= rowerowó=tor=crossowó=EopcjonalnieFI=
J= siłownia=na=wolnóm=powietrzuI=
J= strefa=ścianek=wspinaczkowóch=lub=strefa=linowego=parku=zabaw=EopcjonalnieFI=
J= strefa=gierI=
J= pole=do=minigolfaI=
J= zadaszona=scenaI=
J= wielofunkcójnó=plac=centralnóI=
J= strefó=ciszóI=

= wraz= z= zagospodarowaniem= terenu= założenia= funkcjonalnoJprzestrzennego= J= z= uwzględnieniem= istniejącóch=
uwarunkowań=J=obejmującóm=w=szczególnościW=
J= ścieżki=wokół=parkuI=
J= oraz=niezbędne=wóposażenie=terenuK=

= Złożenie= funkcjonalnoJprzestrzenne= zawierać= powinno= wszelkie= niezbędne= funkcje= towarzószące= i= współzależneI=
w=szczególnościW=
J= niewielki=parking=dla=samochodów=osobowóchI=
J= pomieszczenie=pod=wónajem=z=przeznaczeniem=pod=sezonowó=lokal=gastronomicznóI=
J= inne=J=na=przókładW=budónek=zaplecza=z=toaletamiI=pomieszczenie=dozoruLmonitoringuK=

OKOK= pzczegółowe=wótóczne=określa=wałącznik=nr=NS=J=mrogram=funkcjonalnoJużótkowóK=
OKPK= fstotnóm= jest= prawidłowe= przestrzenne= i= funkcjonalne= połączenie= stref= funkcjonalnóch= zespołu= w= celu= uzóskania=

przestrzeni=o=najwóższóch=standardach=zagospodarowaniaI=będącej=zarówno=miejscem=organizacji=imprez=plenerowóch=



hlkhrop=kA=lmoACltAkfb=hlkCbmCgf=roBAkfpTvCwklJAoCefTbhTlkfCwkbg=
mAohr=obhobACvgklJtvmlCwvkhltbdl=t=gAkhltfCACe=

ptrona=NO=z=NV=

EfestónóI= spotkaniaI= gminne= rozgrówki= sportoweF= jak= i= przestrzenią= do= spędzania= czasu= wolnego= oraz= szeroko=
rozumianego=propagowania=zdrowego=stólu=żócia=poprzez=aktówność=fizóczną=J=w=wómiarze=ogólnóm=i=jednostkowómK=

= Teren= otaczającóI= wchodzącó= w= skład= projektowanego= zagospodarowaniaI= powinien= umożliwiać= dojazd= i= dojście=
do=obiektów= zespołu= dla= użótkownikówI= pracownikówI= służb= komunalnóch= i= technicznóchI= strażó= pożarnejI= pogotowia=
ratunkowego=i=innóch=służb=zgodnie=z=obowiązującóm=prawem=i=normatówamiK=

= iokalizacja=i=sposób=wzajemnego=powiązania=poszczególnóch=stref=funkcjonalnóch=zespołu=nie=są=zdefiniowane=J=leżą=
one=po=stronie=rczestników=honkursuK=

= pposób=tómczasowego=zagospodarowania=terenu=przez=któró=w=przószłości=może=przebiegać=droga=SaLNUhaa=należó=
przedstawić=z=uwzględnieniem=docelowego=kształtu=podłączeń=instalacji= takI=abó=w=czasie=przószłej=realizacji=drogi=nie=
degradować=nowóch=elementów=zagospodarowania=terenuK=

OK4K= tómagania=dotóczące=formó=i=ukształtowania=zespołu=funkcji=parkowóchW=
= wespół=powinien=wejść=w=relacje=przestrzenne=z=otoczeniem=i=krajobrazemK=t=pobliżu=przedmiotowego=terenu=znajduje=

się=mKinK=szkoła=podstawowa=Ez=własnóm=zapleczem=sportowómF=oraz=terenó=handlu= i=usług=Eczęść=północnaF= i= terenó=
mieszkaniowe=Eczęść=wschodniaFK=

= pzanując=istniejące=uwarunkowania= lokalizacójne=park=powinien=ukształtować=nowąI=atrakcójną= i=przójazną=przestrzeń=
publiczną= o= jednorodnejI= spójnej= w= wórazie= architektonicznómI= atrakcójnej= i= funkcjonalnej= formieI= która= stanie= się=
wizótówką=dminóK=

OKRK= tómagania=techniczneW=
= wespół= parkowó= Eposzczególne= jego= elementó= wraz= ze= związanómi= z= nimi= urządzeniami= budowlanómiF= należó=

zaprojektować=w= sposób=zapewniającó=spełnienie=wómagań=podstawowóch=dotóczącóch=bezpieczeństwaW= konstrukcjiI=
pożarowegoI= użótkowaniaI= odpowiednich= warunków= higienicznóch= i= zdrowotnóch= oraz= ochronó= środowiskaI= ochronó=
przed=hałasem=i=drganiamiI=oszczędności=energii=i=odpowiedniej=izolacójności=cieplnej=przegródI=warunków=użótkowóch=
zgodnóch=z=przeznaczeniem= obiektuI=w=szczególności= w= zakresieW= zaopatrzenia=w= wodę= i= energię=elektróczną=oraz= J=
odpowiednio=do=potrzeb=J=w=energię= cieplną= i= paliwaI= przó=założeniu= efektównego=wókorzóstania= tóch= czónników=oraz=
usuwania= ściekówI= wodó= opadowej= i= odpadówI= możliwości= utrzómania= właściwego= stanu= technicznegoI= odpowiednie=
warunki=bezpieczeństwa=i=higienó=pracóK=

= oozwiązania= infrastrukturó= technicznej= powinnó= zapewniać= optómalnąI= pod= względem= kosztowóm= i= eksploatacójnómI=
możliwość=utrzómania=właściwego=stanu=technicznego=obiektów=kubaturowóch=i=elementów=zagospodarowania=terenuK=

= wespół=parkowó=winien=zapewnić=dostępność=J=w=stopniu=uzasadnionóm=funkcją=poszczególnóch=jego=elementów=J=dla=
osób=niepełnosprawnóchI=w=szczególności=poruszającóch=się=na=wózkach=inwalidzkichI=zarówno=dla=użótkownikówI=jak=
i=ewentualnóch=pracownikówK=

OKSK= waopatrzenie=obiektów=założenia=i=elementów=zagospodarowania=terenu=w=mediaW=
= wamawiającó= przójmuje= –= wółącznie= na= potrzebó= honkursu= J= możliwość= pełnego= zapewnienia= dostaw= i= odbiorów=

mediówI= a= także= możliwość= uzóskania= warunków= technicznóch= ich= dostaw= i= odbiorów= do= obszaru= przedmiotowego=
założeniaK=tarunki=zostaną=pozóskane=po=podpisaniu=umowó=na=prace=projektowe=i=nadzór=autorski=przez=projektanta=J=
projektant=złożó=stosowne=wnioski=o=wódanie=warunków=przółączeniaK=

OKTK= fnstalacje=i=sieciW=
= tszóstkie=obiektó= założenia= i= elementó= zagospodarowani= terenu= J=zgodnie= z=obowiązującómi= przepisami= i= normami= J=

będą= wóposażone= w= wómagane= i=niezbędne= instalacje= oraz= odpowiednie= sieci= infrastrukturó= wraz= z= urządzeniamiK=
t=szczególności= dotóczó= to= centralnego= ogrzewania= i= cKwKuK= Eobiektó= kubaturowe= zasilane= będą= ze= źródeł=
indówidualnóchFI=instalacji=wodnoJkanalizacójnej=Ew=tóm=hódrantowej=pKpożKI=deszczowej=oraz=drenażuFI=technologicznej=
wodó= Ewodnó= plac= zabawF= instalacji= gazowejI= instalacji= elektrócznóch= w= pełnóm= zakresieI= instalacji= niskoprądowóchW=
teletechnicznóchI= instalacji= nagłośnieniaI= instalacji= projekcójnóch= Ekino= na= wolnóm= powietrzuFI= oświetlenia= terenu=
i=monitoringuI=obszarowej=bezprzewodowej=sieci=komputerowejI=iKtKpK=

OKUK= wieleńW=
= t= parku=należó=zaprojektować= zieleń=wósoką=oraz=niską= J= zgodnie= z=zapisami= zawartómi=w=mrogramie= funkcjonalnoJ

użótkowóm=Ewałącznik=nr=NSFK=kiezbędne=wócinki=w=obszarze=istniejącej=zieleni=wósokiej=należó=ograniczóć=do=minimumK=
= waproponowane= zasadó= kształtowania= kompozócji= zieleni= i= gospodarki= zielenią= powinnó= umożliwić= uzóskanie= efektu=

w=pełni=rozwiniętego=zespołu=zieleni=parkowej=w=możliwie=krótkim=czasieK=
OKVK= pzczegółowe=wótóczne=dotóczące=punktów=OKRKJOKTK=określa=wałącznik=nr=NS=J=mrogram=funkcjonalnoJużótkowóK=

PK miAkltAkY ŁĄCwkY hlpwT mowbajflTr wAjÓtfbkfAK 
PKNK= rczestnicó= honkursu= zobowiązani= są= do= złożenia= prac= konkursowóch= wraz= z=informacjami= o= planowanóch= łącznóch=

kosztach=wókonania=prac=realizowanóch=na=podstawie=sporządzonej=pracó=konkursowej=oraz=o=planowanóch= łącznóch=
kosztach=opracowania=dokumentacji=projektowej=oraz=pełnienia=czónności=nadzoru=autorskiego=dla=prac=realizowanóch=
na=podstawie=pracó=konkursowejK=

= t=związku=z=powóższómI=rczestnicó=honkursu=proszeni=są=o=obliczenie= i=zamieszczenie=w=opisie=pracó=konkursowej=
informacji=wg=wałącznika=nr=N4K=

= t=niniejszej=informacji=należó=uwzględnić=zapisó=oegulaminu=honkursu=oozdział=fI=ustęp=PI=punkt=PK4K=i=punkt=PKSK=tznKW=
= J=planowanó=łącznó=koszt=realizacji=inwestócjiW=

= J=nie=obejmuje=kosztów=przógotowania=i=przeprowadzenia=honkursuI=
= J=nie=obejmuje=kosztów=opracowania=kompletnej=dokumentacji=projektowej=i=nadzoru=autorskiegoI=



hlkhrop=kA=lmoACltAkfb=hlkCbmCgf=roBAkfpTvCwklJAoCefTbhTlkfCwkbg=
mAohr=obhobACvgklJtvmlCwvkhltbdl=t=gAkhltfCACe=

ptrona=NP=z=NV=

= J= nie= obejmuje= kosztów= realizacji= przedsięwzięć= inwestócójnóch= związanóch= z= doprowadzeniem= niezbędnej=
infrastrukturó= technicznej= związanej= z= zaopatrzeniem= obiektów= i= obszaru= założenia= parku= rekreacójnoJ
wópoczónkowego= w= media= infrastrukturó= technicznejI= wókraczającej= poza= obszar= opracowania= koncepcji=
urbanistócznoJarchitektonicznej= J=wójątek= stanowi= realizacja= sieci= kablowej= pk= Ewarunki= techniczne= usunięcia=
kolizji=sieci=elektroenergetócznej=J=w=załączniku=nr=NTFI=

= J=nie=obejmuje=kosztów=realizacji=przedsięwzięć=inwestócójnóch=związanóch=z=niezbędną=przebudową=i=rozbudową=
istniejącego= układu= komunikacji= drogowejI= związaną= z= zasilaniem= obszaru= założenia= parku= rekreacójnoJ
wópoczónkowego= Ewraz= z= towarzószącą= infrastrukturą= technicznąFI= wókraczającą= poza= obszar= opracowania=
koncepcji=urbanistócznoJarchitektonicznejI=

= J=nie=obejmuje=kosztów=realizacji=planowanej=drogi=SaLNUhaa=wraz=z=połączeniem=z=ulK=oównoległąK=
J=planowanó=łącznó=koszt=dokumentacji=projektowejW=

= J= obejmuje= koszt= opracowania= kompletnej= dokumentacji= projektowoJkosztorósowej= dla= zakresu= szczegółowego=
opracowania=mracó=honkursowejI=określonego=w=oegulaminieI=

= J= obejmuje= wónagrodzenie= za= pełnienie= czónności= nadzoru= autorskiego= w= zakresie= będącóm= przedmiotem=
honkursu= –= w= ilości= ustalonej= w= niniejszóm= oegulaminie= ENR= pobótów= projektanta= na= budowieI= według= ustaleń=
istotnóch=postanowień=umowó=o=wókonanie=dokumentacji=projektowej=i=sprawowanie=nadzoru=autorskiegoFI=

= J=nie=obejmuje=kosztów=sporządzenia=dokumentacji= oraz=nadzoru=autorskiego=dla=przedsięwzięć= inwestócójnóch=
związanóch= z= doprowadzeniem= niezbędnej= infrastrukturó= technicznej= zaopatrującej= obiektó= i=obszar= założenia=
parku=rekreacójnoJwópoczónkowego=w=media=infrastrukturó=technicznejI=wókraczającej=poza=obszar=opracowania=
koncepcji= urbanistócznoJarchitektonicznejI= J=wójątek= stanowi= projekt= przebudowó= sieci= kablowej= pk= Ewarunki=
techniczne= usunięcia= kolizji= sieci= elektroenergetócznej= J= w=załączniku= nr= NTF= oraz= projektó= przółączó= wodóI=
kanalizacji=sanitarnej=i=deszczowejI=

= J=nie=obejmuje=kosztów=sporządzenia=dokumentacji= oraz=nadzoru=autorskiego=dla=przedsięwzięć= inwestócójnóch=
związanóch= z= niezbędną= przebudową= i= rozbudową= istniejącego= układu= komunikacji= drogowejI= związaną=
z=zasilaniem= obszaru= założenia= parku= rekreacójnoJwópoczónkowego= Ewraz= z= towarzószącą= infrastrukturą=
technicznąFI= wókraczającą= poza= obszar= opracowania= koncepcji= urbanistócznoJarchitektonicznejI= za= wójątkiem=
zjazdów=i=zejść=ciągów=pieszóch=

= J= nie= obejmuje= kosztów= sporządzenia= dokumentacji= planowanej= drogi= SaLNUhaa= wraz= z= połączeniem=
z=ulK=oównoległąK=

= modstawą=do=obliczenia=kosztów=inwestócji=powinna=bóć=treść=sporządzonej=pracó=konkursowej=oraz=metodó=i=podstawó=
obliczania= planowanóch= kosztów= prac= projektowóch= oraz= planowanóch= kosztów= robót= budowlanóchI= zawarte=
w=rozporządzeniu= jinistra= fnfrastrukturó= z= dnia= NU= maja= OMM4rK= w= sprawie= określenia= metod= i= podstaw=sporządzania=
kosztorósu=inwestorskiegoI=obliczania=planowanóch=kosztów=robót=budowlanóch=określonóch=w=programie=funkcjonalno=
użótkowóm=EazKrK=z=OMM4rK=kr=NPMI=pozKNPUVF=lub=inne=J=wskazane=w=opisie=przez=rczestników=honkursu=J=powszechnie=
stosowane=podstawó=wócenó=pracI=o=któróch=mowa=powóżejK=

PKOK= jaksómalnó= planowanó= koszt= realizacji= inwestócji= kubaturowóch= wraz= z= zagospodarowaniem= terenu= i= stałóm=
wóposażeniem= J= w= zakresie= określonóm= jako= przedmiot= honkursu= J= nie= może= przekroczóć= kwotó= O=SMM=MMMIMM=mik=
brutto=EsłownieW=dwa=milionó=sześćset=tósięcó=złotóchFK=

PKPK= jaksómalnó= planowanó= koszt= wielobranżowej= dokumentacji= projektowej= budowlanoJwókonawczej= inwestócji= wraz=
z=opracowaniami= zawartómi= w= oozdziale= fff= ustK4= Ewakres= szczegółowego= opracowania= pracó= konkursowej= dla=
zwócięskiej= pracó= konkursowejF= nie= może= przekroczóć= kwotó= NM4=MMMIMM=mik= brutto= = EsłownieW= sto= czteró= tósiące=
złotóchFK=

= aeklarowane= w= wałączniku= nr= N4= mlanowane= łączne= kosztó= opracowania= dokumentacji= projektowej= oraz= pełnienia=
czónności= nadzoru= autorskiego= dla= prac= realizowanóch= na= podstawie= pracó= konkursowej= będą= stanowiłó= planowanó=
łącznó=koszt=przedmiotu=zamówienia=w=postępowaniu=o=udzielenie=pokonkursowego=zamówienia=publicznegoK=

4K wAhobp pwCwbdÓŁltbdl lmoACltAkfA moACY hlkhropltbg aiA wtYCfĘphfbg 
moACY hlkhropltbg 

4KNK= mrzedmiotem=pokonkursowego=zamówienia=jest=szczegółowe=opracowanie=mracó=honkursowej=w=zakresie=sporządzenia=
wielobranżowej= dokumentacji= technicznej= projektowo–kosztorósowej= dla= przedsięwzięcia= „Budowa= parku= rekreacójnoJ
wópoczónkowego=w=gankowicach”=przó=ulK=oównoległej”K=

= wakres=obejmie=w=szczególnościW=
J= opracowanie=koncepcji=pokonkursowej=EP=egzemplarzeF=dla=celów=uzgodnienia=rozwiązań=projektowóchI=uwzględniającej=

ewentualne= zalecenia= pądu= honkursowego= oraz= dla= celów= pozóskania= zapewnień= i= warunków= technicznóch= dostawó=
oraz=odbioru=mediówI=

J= uzóskanie= na= własnó= koszt= map= do= celów= projektowóch= Ew= tóm= wersji= wektorowejF= wraz= z= pomiarami= sótuacójnoJ
wósokościowómiI= uzbrojeniem= terenuI= w= zakresie= niezbędnóm= do= wókonania= projektu= parku= rekreacójnoJ
wópoczónkowego=oraz=przółączóI=przekładekI=zjazdów=itpKX=

J= uzóskanie=warunków=technicznóch=przółączóI=przekładek=oraz=niezbędnóch=uzgodnień=z=gestorami=sieci=kolidującóchX=
J= wókonanie= inwentarózacji= zieleni= znajdującej= się= w= zakresie= opracowaniaI= w= tóm= zieleni= do= zlikwidowania= wraz=

z=uzóskaniem=w=imieniu=wamawiającego=zgodó=na=wócinkęX=



hlkhrop=kA=lmoACltAkfb=hlkCbmCgf=roBAkfpTvCwklJAoCefTbhTlkfCwkbg=
mAohr=obhobACvgklJtvmlCwvkhltbdl=t=gAkhltfCACe=

ptrona=N4=z=NV=

J= wókonanie=dodatkowóch=badań=geotechnicznóch=wraz=z=określeniem=warunków=gruntowoJwodnóch=podłoża=oraz=jego=
nośności=jeśli=badania=przedłożone=w=mcr=będą=niewóstarczająceX=

J= uzóskanie=niezbędnóch=warunkówI=opinii=oraz=uzgodnieńI= jak= również= innóch=dokumentów=niezbędnóch=do=wókonania=
przedmiotu=umowóX=

J= uzóskanie=decózji=środowiskowej=oraz=pozwoleń=wodnoprawnóch=–=jeśli=będą=wómaganeX=
J= wókonanie=obliczenia=wodó=opadowej=zlewni=potoku=Chwałowickiego=w=zakresie=koniecznóm=do=doboru=odpowiedniego=

przekroju=rowuX=
J= opracowanie= projektu= zagospodarowania= terenu= i= wielobranżowóch= projektów= budowlanóch= wraz= z=informacją= Bflw=

E4=egzemplarzeF=dla=obiektów=kubaturowóchI=sieci=i=przółączóI=instalacji=i=elementów=zagospodarowania=terenuI=
J= opracowanie= projektu= w= zakresie= branżó= drogowej= Ew= tóm= zjazdI= drogi= wewnętrzneI= chodnikiI= place= itpKF= wraz=

z=opracowaniem=i=zatwierdzeniem=tómczasowej=oraz=docelowej=organizacji=ruchu=Ejeśli=będzie=konieczneFX=
J= opracowanie=projektu=zieleni=oraz=z=uwzględnieniem=nasadzeń=zastępczóchX=
J= sporządzenie=i=złożenie=wniosku=o=wódanie=decózji=pozwolenia=na=budowęI=Ez=uwzględnieniem=niezbędnóch=wójaśnieńI=

uzupełnień= i=korektI=w=przópadku=gdó=lrgan=architektonicznoJbudowlanó=J=ptarosta=mowiatowó=w=oóbniku= J=uzna= taką=
koniecznośćFX=

J= wókonanie=projektów=wókonawczóch=E4=egzemplarzeF=w=podziale=na=poszczególne=zadania=inwestócójne=i=branże=robótI=
obejmującóch=w=szczególnościW=
J= projekt=architektonicznoJbudowlanóI=
J= projekt=konstrukcjiI=
J= projekt=drogowóI=
J= projektó= instalacjiI= w= zależności= od= wómagań= wónikającóch= z= przepisów= oraz= zakresu= objętego= mracą=

honkursowąI=w=tóm=międzó=innómi=takie=jakW=
= J= projektó=specjalistócznóch=instalacji=technologicznóch=
= = EnpKW=związanóch=z=technologią=wodó=dla=wodnego=placu=zabawI=ewentualnóch=fontannF=
= J= projektó=instalacji=oświetlenia=terenu=i=monitoringuI=
= J= projektó=instalacji=telefonicznóch=i=teletechnicznóchI=
= J= projekt=obszarowej=bezprzewodowej=sieci=komputerowejI=
J= projektó=sieci= infrastrukturó= technicznej=uzbrojenia= terenuI=odpowiednio=do=wómagań=wónikającóch=z=przepisówI=

w=tóm=projektó=przółączó=wodóI=kanalizacji=sanitarnej=i=kanalizacji=deszczowejI=
J= projektó=wszelkich=elementów=zagospodarowania=terenu=i=małej=architekturóI=

J= opracowanie=przedmiarów=robót=wg=projektowanóch=branżI=
J= opracowanie=kosztorósów=inwestorskich=w=podziale=na=branżeI=wraz=ze=zbiorczóm=zestawieniem=kosztówI=
J= opracowanie=specófikacji=technicznóch=wókonania=i=odbioru=robótI=
J= pełnienie= czónności= nadzoru= autorskiego= w= zakresie= będącóm= przedmiotem= szczegółowego= opracowania= pracó=

konkursowej=J=w=ilości=ustalonej=w=niniejszóm=oegulaminieK=

olwawfAŁ fs 
pmlpÓB lmoACltAkfA f phŁAaAkfA moAC hlkhropltYCe loAw ToYB lCbkY 
NK fkclojACgb ldÓikb l pmlplBfb lmoACltAkfA moACY hlkhropltbg 

NKNK= lpracowanie= pracó= konkursowej= powinno= składać= się= z= części= graficznejI= części= opisowejI= oraz= części= w= zapisie=
cófrowómK=

= lpis= przedmiotu= honkursuI= pokonkursowego= zamówienia= na= szczegółowe= opracowanie= projektowe= oraz= wómagania=
wamawiającegoI=związane=z=przedmiotem=honkursuI=zawarte=zostałó=w=oozdziale=fff=oegulaminu=oraz=wałącznikach=do=
oegulaminu=honkursuK=jateriałó=wójściowe=i=informacójne=do=projektowania=zawarte=zostałó=w=wałącznikach=J=od=nr=NR=
do=nr=NT=J=do=oegulaminuK=wamawiającó=udostępnia= je=w=wersji=elektronicznej= J=do=pobrania= J=na=stronie= internetowej=
lrganizatora=honkursuK=

NKOK= tersję=graficzną=koncepcji=należó=zaprezentować=w=dwóch=formachW=
J= na= maksómalnie= P= sztównóch= planszach= naklejonóch= na= lekki= podkład= w= formacie= NMM=x=TMcmI= w= układzie=

pionowóm=jedna=obok=drugiejI=
J= na=papierze=w=formacie=AP=Epomniejszenia=planszFI=spięte=z=opisemK=

NKOK= Tekst= opisu= koncepcji= należó=złożyć=w= formie= oprawionego= zeszótu= AP= Ew= formacie= leżącómFI=w= objętości= do=4=stron=
opisuI=w=tóm=wAŁĄCwkfh=nr=N4=Ena=końcu=opisuFK=

NKPK= jateriałó=wókraczające=poza=zakres=pracó=konkursowej=nie=będą=rozpatrówaneK=
NK4K= hażdó=rczestnik=honkursu=może=złożyć=tólko=jedną=pracę=konkursowąK=rczestnik=honkursuI=któró=złożó=więcej=niż=jedną=

pracę=konkursową=zostanie=wókluczonó=z=honkursuK=wa=złożenie=pracó=konkursowej=uważa=się=również=dokonanie=takiej=
czónności=wspólnie=z=innóm=rczestnikiem=honkursuK=

OK fkclojACgb pwCwbdÓŁltb l pmlplBfb lmoACltAkfA moACY hlkhropltbg 
OKNK= Część=graficzna=prezentacjiK=

OKNKNK=mlan= sótuacójnó= w= skali= NWOMMI= narósowanó= na= mapie= zasadniczejI= z= pokazaniem= rzutów= parterów= budónków=
EobiektówF= J= plan= powinien= bóć= zorientowanó= zgodnie= z= układem= mapó= północJpołudnie= pionowoK= ka= planie=
sótuacójnóm=należó=czótelnie=przedstawić=projektowane=zagospodarowanie=terenuI=drogi=Ez=uwzględnieniem=drogi=



hlkhrop=kA=lmoACltAkfb=hlkCbmCgf=roBAkfpTvCwklJAoCefTbhTlkfCwkbg=
mAohr=obhobACvgklJtvmlCwvkhltbdl=t=gAkhltfCACe=

ptrona=NR=z=NV=

NUhaaFI= podjazdó= i= zieleń= J= wraz= z= legendą= oznaczeń= i= sómboli= oraz= charakteróstócznómi= rzędnómi=
wósokościowómi=obrazującómi=sposób=powiązania=z=otaczającóm=terenemK=

OKNKOK=awa= istotne= dla= pokazania= idei= przekroje= J= podłużnó= i= poprzecznó= przez= całó= teren= opracowania= J= ukazujące=
wzajemne= relacje=pomiędzó=obiektami= i= nawiązanie= do=otoczenia=w=skali= NWOMMK= mrzekroje=pokazać=na=planszó=
głównej=J=w=powiązaniu=z=planem=sótuacójnómK=

OKNKPK=Bilans=terenu=ze=wskazaniem=funkcji=poszczególnóch=części=parku=z=zestawieniem=powierzchni=w=odniesieniu=do=
mcrI=

OKNK4K=ozutó= wszóstkich= kondógnacji= projektowanóch= obiektów= kubaturowóchI= wóbrane= przekrojeI= elewacje= J= w= skali=
NWOMM=lub=NWNMMK=mowierzchnie= i= nazwó=poszczególnóch=pomieszczeń=należó=wpisać=na= rzutach=lub=na=tabelach=
umieszczonóch=na=planszachK=

OKNKRK=fnne= elementóW= schemató= powiązań= urbanistócznóchI= schemató= zasad= kompozócji= zieleniI= szkice= ideowe=
kompozócjiI=detaleI=inne=wójaśnienia=autorskie=niezbędne=do=zrozumienia=koncepcjiI=wókonane=w=czótelnej=skaliK=

OKNKSK=merspektówóI=wizualizacje=lub=zdjęcia=makietó=niezbędne=do=przedstawienia=koncepcjiI=w=tóm=obowiązkowoW=
= aF=perspektówa=lub=aksonometria=zespołu=widzianego=z=lotu=ptakaI=
OKNKTK=mlansze=muszą=zostać=opracowane=w=czótelnej=i=trwałej=graficeK=
OKNKUK=ka= każdej= planszó= w=prawóm= górnóm= rogu=należó=umieścić= sześciocófrowó= numer= rozpoznawczó= o=wósokości=

pisma=Ncm=i=nie=dłuższej=niż=ScmI=w=kolorze=zapewniającóm=czótelność=oznaczeniaK=
OKOK= Część=opisowaK=
= Część=opisowa=powinna=zawierać=opis=koncepcji=zagospodarowania=terenu=i=elementów=kubaturowóchI=proponowanóch=

materiałówI= urządzeń= i= wóposażeniaI= zastosowanóch= rozwiązań= konstrukcójnóchI= technologicznóchI= instalacójnóchI=
proponowanóch= zasad= kształtowania= kompozócji= zieleni= i= gospodarki= zielenią= oraz= zastosowane= podstawó= obliczenia=
planowanóch= kosztów= robót= budowlanóch= oraz= planowanóch= kosztów= prac= projektowóchK= wAŁĄCwkfh= nr= N4= należó=
zamieścić= na= końcu= opisuK= monadto= do= części= opisowej= należó= załączóćW= pomniejszenia= plansz= do= formatu= AP= Ebez=
numeru=rozpoznawczegoFK=

OKPK= Część=cófrowaK=
OKPKNK=t= celu= umożliwienia= wókorzóstania= pracI= zgodnie= z= oegulaminem= honkursu= rczestnicó= zobowiązani= są= do=

przekazania= lrganizatorowi= honkursu= zawartości= opracowania= w= postaci= zapisu= elektronicznego= cófrowegoI=
nagranego=na=płócie=CaLasaK=

OKPKOK=Część= cófrowa= pracó= konkursowej= powinna= składać= się= z= prezentacji= wszóstkich= plansz= Eformat= gmd= PMMdpiF=
i=zapisu=części=opisowej=wraz=z=pomniejszeniami=plansz=Eformat=macFK=ka=rósunkach=i=na=opisie=części=cófrowej=
należó=wókasować=numer=rozpoznawczó= i=zagwarantować=anonimowość=zapisanóch=danóch=Ewókasować= także=
z=nazw= katalogówI= nazw= plików= i= ich= właściwości= wszelkie= informacjeI= które=mogłóbó= pozwolić= na= identófikację=
rczestnikówLAutorów=opracowaniaFK=

= Część=cófrowa=pracó=nie=podlega=ocenie=–=służó=jedónie=realizacji=praw=autorskich=zgodnie=z=zapisami=zawartómi=
w=oozdziale=s=oegulaminuK=

PK pmlpÓB phŁAaAkfA moAC hlkhropltYCe 
PKNK= mrace=konkursowe=należó=składać=w=terminie=do=N4KMNKOMNS=rK=do=godzK=NRKMMI=w=siedzibie=lrganizatora=honkursuK=
PKOK= mracę=uważa=się=za=złożoną=w=terminieI=jeżeli=przed=upłówem=wskazanego=terminu=zostanie=doręczona=lrganizatorowi=

honkursu=we=wskazane=miejsceK=
PKPK= mraca=konkursowa=złożona=przez=rczestnika=może=bóć=wócofana=wółącznie=przed=upłówem=terminu=do=składania=prac=

konkursowóchK= tócofanie= pracó= może= nastąpić= po= przedstawieniu= oróginalnego= pokwitowania= złożenia= pracóI=
wóstawionego=przez=lrganizatora=honkursuK=

PK4K= tprowadzenie=zmian=i=uzupełnień=do=pracó=konkursowej=możliwe=jest=wółącznie=przed=upłówem=terminu=do=składania=
prac=konkursowóchK=tprowadzenie=zmian=lub=uzupełnień=pracó=konkursowejI=musi=nastąpić=z=zachowaniem=wómogów=
określonóch=dla=pracó=konkursowejI=z=zastrzeżeniemI=że=opakowania=EkopertóF=będą=zawierałó=dodatkowe=oznaczenieW=

„wmiana L uzupełnienie pracó konkursowej na opracowanie koncepcji urbanistócznoJarchitektonicznej 
marku rekreacójnoJwópoczónkowego w gankowicach” 

PKRK= mrace=konkursowe=dostarczone= po= terminie=nie= będą= rozpatrówane= i= mogą= zostać= odebrane=z=siedzibó=lrganizatora=
konkursu=po=rozstrzógnięciu=honkursu=dokonanóm=przez=pąd=honkursowóK=

PKSK= mraca= konkursowaI= na= którą= składa= się= część= graficznaI= część= opisowa= zawierająca= informację= kosztową= i= część=
cófrowa=oraz=inne=elementó=J=nie=mogą=bóć=podpisaneK=

= mraca= musi= bóć= oznaczona= sześciocófrowóm= numerem= rozpoznawczóm= wóbranóm= dowolnie= przez= rczestnika=
honkursuK=Ten=sam=numer=należó=umieścić=na=wszóstkich=elementach=składanej=pracó=konkursowej=Ew=prawóm=górnóm=
roguFI= to= jestW= na=planszachI= na=stronie= tótułowej= opisuI= na=opakowaniu= EkopercieF=części= cófrowej= i= bezpośrednio=na=
nośniku= Epłóta= CaLasaFI= na= kopercie= zawierającej= wAŁĄCwkfh= nr=NN= i= wAŁĄCwkfh= nr=NO= Elista= członków= zespołu=
autorskiegoF= oraz= na= opakowaniu= mracó= honkursowejK= kie= należó= umieszczać= numeru= na= pomniejszeniach= plansz=
załączonóch=do=opisuK=

= kależó= zagwarantować= nieprzejrzóstości= podkładu= w= miejscach= wódrukowanóch= numerów= rozpoznawczóch= J=
w=szczególności=na=stronie=tótułowej=opisu=oraz=na=opakowaniu=EkopercieF=części=cófrowejK=

= waleca=się=zachowanie=marginesu=MIRcm=od=krawędzi=planszK=
= mrace=konkursowe=należó=składać=w=opakowaniach=uniemożliwiającóch=ich=przópadkowe=otwarcie= Ebez=pozostawienia=

śladówF=i=zapoznanie=się=z=zawartością=opakowaniaK=lpakowanie=musi=zostać=opisane=jakoW=



hlkhrop=kA=lmoACltAkfb=hlkCbmCgf=roBAkfpTvCwklJAoCefTbhTlkfCwkbg=
mAohr=obhobACvgklJtvmlCwvkhltbdl=t=gAkhltfCACe=

ptrona=NS=z=NV=

"mraca konkursowa na opracowanie koncepcji urbanistócznoJarchitektonicznej 
marku rekreacójnoJwópoczónkowego w gankowicach 

kie otwierać przed N4KMNKOMNS rK godzK NRKMM” 
= oraz=oznakowane=numerem=rozpoznawczóm=nadanóm=wszóstkim=elementom=pracó=konkursowejK=
PKTK= ao= pracó= konkursowej= należó= dołączóć= kopertę= Ewewnątrz= opakowaniaF= opisaną= wółącznie= sześciocófrową= liczbą=

rozpoznawczą= identóczną=z= liczbą=umieszczoną=na=własnej=pracó=konkursowejI= zawierającą=wAŁĄCwkfh=nr=NN=Eharta=
fdentófikacójna= oznaczona= numerem= rozpoznawczómF= i=wAŁĄCwkfh=nr=NO= Eiista= członków= zespołu= autorskiego= z= ich=
podpisamiFK=

K= hoperta= winna= bóć= nieprześwitującaI= trwale= zamknięta= w= sposób= uniemożliwiającó= zapoznanie= się= z= jej= zawartościąK=
hoperta=w=stanie=nienaruszonóm=będzie=przechowówana=przez=pekretarza=lrganizacójnego=honkursuK=ltwarcia=kopert=
dokona=pąd=honkursowó=po=rozstrzógnięciu=honkursuK=

PKUK= ao=opakowania=pracó=konkursowej=Ena=zewnątrzF=należó=przómocować=kopertę=z=napisem=„mokwitowanie”I=oznaczoną=
numerem=rozpoznawczómI=w=sposób=uniemożliwiającó=jej=przópadkowe=odłączenie=i=otwarcieK=ao=kopertó=należó=włożyć=
odrębnąI= nie= zaklejoną= kopertęI= ze=znaczkiem= pocztowóm= jak=na= list= poleconó= i= zaadresowaną= zastępczóm=adresem=
zwrotnóm= Eadres= zwrotnó= podanó= na= kopercie= nie= może= bóć= adresem= i= nazwą= rczestnika= honkursuFI= zawierającą=
wópełnionó=wAŁĄCwkfh=nr=NP=Emokwitowanie=złożenia=pracó=konkursowejFK=

= mokwitowanie=uzupełnione=będzie=datą=przójęcia=pracó=oraz=podpisem=pekretarza=lrganizacójnego=honkursu=lub=osobó=
upoważnionej=przójmującej=pracę=konkursowąK=mokwitowanie=złożenia=pracó=jest= jedónóm=dokumentem=uprawniającóm=
rczestnika=honkursu=do=odbioru=nagródI=jak=również=odbioru=prac=nienagrodzonóch=i=niewóróżnionóchK=

PKVK= lpakowanie=pracó=konkursowej=nie=może=bóć=opatrzone=nazwą=rczestnika=honkursu=składającego=pracęI=ani= innómi=
informacjami=umożliwiającómi=zidentófikowanie=autora=pracó=przed=rozstrzógnięciem=honkursu=przez=pąd=honkursowóK=
t=przópadku=przesłania=pracó=za=pośrednictwem=mocztó=molskiej=lub=firmó=kurierskiejI=adres=zwrotnó=i=nazwa=nadawcó=
podane=na=opakowaniu=nie=mogą=bóć=adresem=i=nazwą=rczestnika=honkursuK=

PKNMK= mrace= konkursowe= zostaną= zaszófrowane= przez= pekretarza= lrganizacójnego= honkursu= J= poprzez= nadanie= kodu=
trzócófrowego= każdej= pracóK= w= czónności= tej= sporządzonó= zostanie= protokółI= któró= zostanie= przekazanó= hierownikowi=
wamawiającegoK=

PKNNK= ka=żadnej=z=plansz=opracowania=graficznegoI=czó=też=na=stronie=opisu=pracó=konkursowejI=a=także=na=opakowaniu=pracó=
konkursowej=nie=można=umieszczać=opisów=lub=znaków=graficznóchI=umożliwiającóch=identófikację=rczestnika=honkursu=
przed=rozstrzógnięciem=honkursuK=mrace=konkursowe=zawierające=takie=oznaczenia=nie=będą=podlegać=ocenie=w=ramach=
konkursu=i=zostaną=odrzuconeK=

PKNOK= rczestnicó=honkursu=ponoszą=wszelkie=kosztó=związane=z=przógotowaniem=i=złożeniem=pracó=konkursowejK=lrganizator=
honkursu=nie=przewiduje=zwrotu=tóch=kosztówK=

4K ToYB lCbkY moAC hlkhropltYCe 
4KNK= lcenó=prac=dokonuje=pąd=honkursowó=na=posiedzeniach=zamkniętóchI=w=zakresie=zgodności=tóch=prac=z=wómaganiami=

określonómi= w= oegulaminie= i= z= króteriami= ocenó= prac= konkursowóchK= mrace= nie= spełniające= wómagań= określonóch=
w=oegulaminie=nie=będą=podlegałó=ocenieK=

4KOK= pąd=honkursowó= rozstrzóga=honkursI= dokonując=wóboru=najlepszóch=prac=konkursowóchK= t= szczególności= wskazuje=
praceI= które= powinnó= bóć= nagrodzone= wraz= z= rodzajem= i= wósokością= nagrodóI= lub= wskazuje= na= odstąpienie=
od=przóznania=określonej=nagrodó=lub=nagród=gdó=prace=konkursowe=nie=spełniają=wómagań=określonóch=w=oegulaminie=
honkursuK=

4KPK= mo=rozstrzógnięciu=pąd=honkursowó=dokonuje= identófikacji=wszóstkich=pracI=przóporządkowując=prace=poszczególnóm=
rczestnikom=w=oparciu=o=numer=rozpoznawczó=umieszczonó=na=karcie=identófikacójnejK=

4K4K= l= publicznóm= ogłoszeniu= rozstrzógnięcia= honkursu= lrganizator= honkursu= zawiadomi= rczestników= honkursuI= którzó=
złożóli= prace= konkursoweI= informując= jednocześnie= o= czasie= trwania= i= miejscu= wóstawó= prac= konkursowóch= oraz=
publicznej=dóskusji=pokonkursowejK=traz=z=ogłoszeniem=wóniku=ujawnieni= zostaną=autorzó=wszóstkich=złożonóch=prac=
konkursowóchK=

4KRK= t=przópadku=stwierdzeniaI=po=identófikacji=prac=konkursowóchI=że=praca=konkursowa=została=złożona=przez=rczestnika=
niezaproszonego=do=złożenia=pracó=konkursowejI=taka=praca=zostanie=uznana=za=nieważnąK=

4KSK= lgłoszenie= o= wóniku= zostanie= opublikowane= na= stronie= internetowej= wamawiającego= i= lrganizatora= oraz= podane= do=
publicznej=wiadomości=odrębnieK=

4KTK= kiezwłocznie= po= rozstrzógnięciu= honkursu=wamawiającó=przekazuje=ogłoszenie= o= jego= wónikach=rrzędowi= wamówień=
mublicznóchK=

4KUK= wamawiającó=unieważni=honkursI= jeżeli=nie= został=złożonó=żaden=wniosek=o=dopuszczenie=do=udziału=w=honkursie= lub=
żadna=praca=konkursowaI=albo=jeżeli=nie=rozstrzógnięto=honkursuI=tjK=nie=przóznano=nagród=uwzględniając=postanowienia=
oegulaminuK= ao= unieważnienia= honkursu= przepisó= artKVP= ustKN= pktKS= i= T= rstawó= mwm= stosuje= się= odpowiednioK=
wawiadomienie=o=unieważnieniu=honkursu=zostanie=przekazane=pisemnieI=mailem=lub=faksem=wszóstkim=rczestnikom=
honkursuI=którzó=złożóli=prace=konkursowe=oraz=zamieszczone=na=stronie=internetowej=wamawiającego=i=lrganizatoraK=



hlkhrop=kA=lmoACltAkfb=hlkCbmCgf=roBAkfpTvCwklJAoCefTbhTlkfCwkbg=
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olwawfAŁ s 
fkkb mlpTAkltfbkfA obdriAjfkr 
NK mlpTAkltfbkfA alTYCwĄCb moAt ArTlophfCe f moAt mlhobtkYCe 

NKNK= Autorzó= wszóstkich= prac= konkursowóch= zachowają= osobiste= prawa= autorskieI= które= chronią= nieograniczoną= w= czasie=
i=niepodlegającą=zrzeczeniu=się=więź=twórcó=z=utworemI=w=zakresie=określonóm=w=rstawie=o=prawie=autorskim=i=prawach=
pokrewnóchK=

NKOK= Autorzó= prac= nagrodzonóch= przeniosą= na= wamawiającego= autorskie= prawa= majątkowe= na= następującóch= polach=
eksploatacjiW= prawo= do= utrwalaniaI= zwielokrotnianiaI= prezentacjiI= publicznego= udostępnianiaI= wóstawiania=
i=wprowadzania= do= obrotu= w= formie= materiałów= informacójnóch= lub= promocójnóch= całości= lub= fragmentów= prac=
konkursowóchI=publikacji=w=wódawnictwie=pokonkursowóm=i=innóch=wódawnictwach=J=w=celach=związanóch=z=zakresem=
i=przedmiotem=honkursu=J=bez=wónagrodzenia=dla=ich=autorów=z=zastrzeżeniem=artK4S=i=artK4V=rstawó=o=prawie=autorskim=
i=prawach=pokrewnóch=EjKtK=azKrK=z=OMMSrK=nr=VM=pozKSPNI=z=późnKzmKFK=

NKPK= t= stosunku= do= wszóstkich= prac= wamawiającó= zobowiązanó= będzie= do= udostępniania= pracó= konkursowej= jej= autorowi=
w=takim= zakresieI= w= jakim= jest= to= niezbędne=do=wókonówania= przez=niego=prawa=autorskiegoK= wamawiającó=nie=może=
domagać= się=od=autora=odpowiedniego= zabezpieczenia=oraz=wónagrodzenia= za=korzóstanie=z=wókonanej= przez=niego=
pracó=konkursowejK=

NK4K= mrace= konkursoweI= które= nie= otrzómają= nagród= pieniężnóch= pozostaną= własnością= ich= autorówK= mrace= te= mogą= bóć=
odbierane= przez= rczestników= honkursu= w= siedzibie= wamawiającego= lub= lrganizatoraI= za= zwrotem= pokwitowania=
złożenia=pracóI=po=upłówie=dwóch=miesięcó=od=dató=oficjalnego=ogłoszenia=wóników=rozstrzógniętego=honkursu=Eczęści=
cófrowe=opracowania=J=opisane=w=rozdzK=fs=pktKOKPK=J=nie=podlegają=zwrotowiFK=

= lrganizator=przewiduje=rocznó=okres=archiwizacji=prac=od=dató=rozstrzógnięcia=honkursuK=mo=tóm=terminie=nieodebrane=
prace=zostaną=komisójnie=zniszczoneK==

NKRK= rczestnik=honkursuI=któró=otrzómał=nagrodę=w=postaci=zaproszenia=do=udziału=w=postępowaniu=o=udzielenie=zamówienia=
na=szczegółowe=opracowanie=pracó=konkursowej=przeniesie=ponadto=na=wamawiającego=prawa=autorskie=majątkowe=do=
nagrodzonej=pracó=EutworuF=na=następującóch=polach=eksploatacjiW=

NKRKNK=z=chwilą=wópłató=nagrodó=pieniężnejW=
aF= utrwalanie= i= zwielokrotnianie= dowolną= techniką= na= jakimkolwiek= nośnikuI= w= dowolnej= skaliI= na= potrzebó=

jakichkolwiek= mediówI= a= w= szczególności= w= postaci= publikacji= drukowanóchI= planszI= taśmó= światłoczułejI=
magnetócznejI= na= dóskach= komputerowóch= oraz= wszóstkich= tópach= nośników= przeznaczonóch= do= zapisu=
cófrowegoI=

bF= umieszczenie=i=wókorzóstówanie=w=dowolnej=skali= lub=części=we=wszelkich=materiałach=publikowanóch=dla=celów=
promocójnóch=wamawiającego=lub=podmiotu=wskazanego=przez=wamawiającegoI=

cF= wprowadzanie=w=dowolnej=części=do= fnternetu= i=pamięci=komputeraI=umieszczanie= i=wókorzóstówanie=w=ramach=
publikacji=onJlineI=

dF= wókorzóstanie=w=utworach=multimedialnóchI=
eF= publiczne=wóstawianieI=wóświetlanieI=odtwarzanie=oraz=nadawanie=i=reemitowanie=za=pomocą=wizji=przewodowejI=

bezprzewodowej=przez=stacje=naziemneI=nadawane=za=pośrednictwem=satelitó=i=fnternetuI=
fF= wókorzóstanie= w= dowolnej= części= dla= celów= reklamóI= promocjiI= oznaczenia= lub= identófikacji= lrganizatoraI= jego=

programówI=audócji=i=publikacjiI=
gF= sporządzenie=wersji=obcojęzócznóchK=
hF= marketing=w=kraju=i=za=granicąX=
iF= nadawanie=za=pomocą=video=lub=audio=poprzez=łącze=kablowe=lub=bezprzewodową=stacjęX=

NKRKOK=z=chwilą=zakończenia=postępowania=o=zamówienie=publiczne=w=tróbie=z=wolnej=ręki=i=nie=podpisania=umowó=z=wóbranóm=
tókonawcąI= z= przóczón= leżącóch= po= stronie= rczestnika= honkursu= EtókonawcóF= lub= rozwiązania= rmowó= z= przóczón=
leżącóch=po=stronie=tókonawcó=J=na=następującóch=polach=eksploatacjiW=
aF= wókorzóstówanie=przez=wamawiającego=w=celach=związanóch=z=realizacją=inwestócjiX=
bF= dokonówanie= opracowańI= zmianI= adaptacjiI= przeróbek= w= rtworzeI= któróch= konieczność= zaistniała= w= ramach=

realizacji=rmowó=z=wókonawcą=prac=budowlanóch=oraz=korzóstanie=i=rozporządzanie=tak=zmienionóm=rtworemX=
cF= wókorzóstanie= rtworu= lub= rtworu= zmienionego= zgodnie= z= pkt=bF= do= rozbudowóI= przebudowóI= rekonstrukcjiI=

renowacjiI=wóburzenia=oraz=wszelkich=innóch=zmian=całości=lub=części=inwestócji=jakich=dotóczóć=będzie=rtwór=lub=
rtwór=zmienionóK=

= mrzez=przóczónó= leżące=po= stronie=rczestnika=honkursu= rozumie= się=wókluczenie=tókonawcó= lub=odmowę= zawarcia=
umowó=na=zasadach=wónikającóch=z=oegulaminu=i=oświadczeń=składanóch=przez=tókonawcę=w=trakcie=honkursuK=

NKRKPK=wa= wójątkiem= sótuacji= opisanej= w= punkcie=NKRKOK= niniejszego= rozdziału= każde= opracowanie= pokonkursowe= rtworu=
zostanie= powierzone= Autorowi= rtworu= Eewentualnie= za= wskazówkami= wamawiającegoFK= wmianóI= adaptacjeI= czó=
przeróbki=rtworu=mogą=nastąpić= jedónie= w=uzasadnionóch=przópadkach=za=zgodą=Autora=rtworuK= t= przópadkuI=gdó=
zmianó= mają= charakter= zmian= zasadniczóchI= istotnóchI= uzasadniającóch= wzrost= wónagrodzenia= za= opracowanie=
szczegółowe= pracó= konkursowej= –= Autor= rtworu= wókona= je= za= odrębnóm= wónagrodzeniem= z= zastrzeżeniemI= że= nie=
dotóczó= to= zmianI= adaptacji= czó= przeróbek= wónikającóch= z= zaleceń= pądu= honkursowego= lub= prawomocnóch= decózji=
uprawnionego=organuI=które=zostaną=sporządzone=bez=dodatkowego=wónagrodzeniaK=

NKRK4= mowierzenie= opracowania= pracó= konkursowejI= która= otrzómała= pierwszą= nagrodę= w= honkursieI= innej= osobie= niż= autor=
nagrodzonej=pracó=może=mieć=miejsce=jedónie=w=sótuacji=opisanej=w=punkcie=NKRKOK=niniejszego=rozdziału=lub=w=sótuacji=
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ptrona=NU=z=NV=

jeżeli= ptronó= nie= dojdą= do= porozumienia= co= do= wósokości= odrębnego= wónagrodzenia= opisanego= w= punkcie= NKRKPKI=
a=szacowanego=wg=uznanóch=materiałów=pomocniczóchK=

NKSK= rczestnik=honkursuI=któró=otrzómał=nagrodę=w=postaci=zaproszenia=do=udziału=w=postępowaniu=o=udzielenie=zamówienia=
na=szczegółowe=opracowanie=pracó=konkursowej=zobowiązanó=jest=do=przóstąpienia=do=negocjacji=w=tróbie=zamówienia=
z= wolnej= ręki= w= miejscu= i= terminie= wskazanóm= przez= wamawiającego= oraz= do= podpisania= umowó= na= warunkach=
określonóch=w=„fstotnóch=postanowieniach=umowó”=EwAŁĄCwkfh=ko=NMF=oraz=uzgodnionóch=w=trakcie=negocjacjiK=

NKTK= wamawiającó=zastrzega=sobie=prawo=zobowiązaniaI=w=trakcie=negocjacjiI=rczestnika=honkursuI=któró=otrzómał=nagrodę=
w=postaci= zaproszenia= do= udziału= w= postępowaniu= o= udzielenie= zamówienia= na= szczegółowe= opracowanie= pracó=
konkursowejI= abó=przó=sporządzaniu=projektu=stanowiącego=szczegółowe=opracowanie=pracó=konkursowej=uwzględnić=
zalecenia=do=pracó=konkursowejI=jeśli=zostaną=wskazane=przez=pąd=honkursowó=w=informacji=o=sporządzonóch=pracachK=
hwota= z= tótułu= opracowania= dokumentacji= projektowoJkosztorósowej= nie= może= przekroczóć= kwotó= jaką= rczestnik=
honkursu=określił=w=złożonej=przez=siebie=pracó=konkursowejK=

NKUK= wamawiającó=może=nie=zawrzeć=umowó=o=prace=projektowe=z=autorem=pracó=nagrodzonej=w=razie=wóstąpienia=istotnej=
zmianó= okoliczności= powodującejI= że= realizacja= inwestócji= nie= będzie= leżała= w= interesie= publicznómI= jeżeli= nie= można=
bóło= tego= przewidzieć= przed= wszczęciem= postępowania= o= udzielenie= zamówieniaK= wamawiającó= może= nie= zawrzeć=
umowó= równieżI= jeśli= w= wóniku= negocjacji= prowadzonóch= w= tróbie= zamówienia= z= wolnej= ręki= wóstąpi= jakakolwiek=
przesłanka= skutkująca= koniecznością= unieważnienia= postępowania= zgodnie= z= artKVP= ustKN= rstawó= mrawo= zamówień=
publicznóchK=ao=unieważnienia=konkursu=przepisó=artKVP=ustKN=pkt=S=i=T=rstawó=mwm=stosuje=się=odpowiednioK=
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olwawfAŁ sf 
wAŁĄCwkfhf al obdriAjfkr hlkhropr Epublikowane w postaci odrębnego plikuF 
AK wałączniki formalno J prawne 

tniosek=o=dopuszczenie=do=udziału=w=honkursie=
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