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ZAŁĄCZNIK NR 1 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

Uczestnik / Uczestnicy Konkursu: 

Uczestnik Konkursu Nr 1: 
Imię i Nazwisko lub Nazwa uczestnika Konkursu (jeśli Uczestnikiem jest przedsiębiorca, to nazwa zgodna z CEIDG / KRS): 

 ...................................................................................................................................................................................................................  

Adres:  ...................................................................................................................................................................................................... . 

Telefon:  .....................................................................................  Adres e-mail:  ........................................................................................  

NIP (przedsiębiorstwa):  ............................................................  lub PESEL (osoby fizyczne):  ................................................................  
 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika Konkursu 

 

w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie: 

Uczestnik Konkursu Nr 2: 
Imię i Nazwisko lub Nazwa uczestnika Konkursu (jeśli Uczestnikiem jest przedsiębiorca, to nazwa zgodna z CEIDG / KRS): 

 ...................................................................................................................................................................................................................  

Adres:  ...................................................................................................................................................................................................... . 

Telefon:  .....................................................................................  Adres e-mail:  ........................................................................................  

NIP (przedsiębiorstwa):  ............................................................  lub PESEL (osoby fizyczne):  ................................................................  
 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika Konkursu 

 

Adres do korespondencji (zgodnie z Rozdz.I ust.1, pkt 1.8 Regulaminu) 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
adres e-mail do korespondencji (łączny dla Uczestnika / Uczestników lub pełnomocnika 

Do Wniosku załączam / załączamy (*): 

- Załącznik nr 2 - PEŁNOMOCNICTWO; (*) (**) 

- Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIA; 

- Załącznik nr 4a - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA 

- Załącznik nr 4b - KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

- Załącznik nr 5 - WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU; (***) 

-  Załącznik nr 6 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

(*) niepotrzebne skreślić 
(**) załączyć w przypadku ustanowienia pełnomocnika 
(***) do wniosku należy załączyć również pozostałe, wymagane Regulaminem Konkursu dokumenty 
UWAGA: 
W przypadku większej ilości Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie należy powielić Załącznik nr 1 i zamieścić go jako 
Załącznik 1b (ewentualnie 1c itd.) oraz ująć to w Wykazie pozostałych dokumentów załączonych do Wniosku o dopuszczenie do 
udziału w Konkursie (Załącznik nr 5). 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

PEŁNOMOCNICTWO 

Jako Uczestnik Konkursu / Jako Uczestnicy Konkursu (*) biorący udział w Konkursie: 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika (Uczestników) (**) 

 ...................................................................................................................................................................................................................  

niniejszym ustanawiam / ustanawiamy (*) pełnomocnika: 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
imię i nazwisko pełnomocnika 

Adres:  ...................................................................................................................................................................................................... . 

Telefon:  .....................................................................................  Adres e-mail:  ........................................................................................  

umocowanego w następującym zakresie: 

- złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie (*); 

- otrzymania zawiadomienia o dopuszczeniu, bądź nie do udziału w Konkursie (*); 

- składania pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz pytań dotyczących Regulaminu 
Konkursu (*); 

- złożenia pracy konkursowej (*); 

- reprezentowania Uczestnika (Uczestników) Konkursu i składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika (Uczestników) 
Konkursu (*); 

- reprezentowania Uczestnika (Uczestników) Konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia - na podstawie art.23 ust.2 
Ustawy Prawo zamówień publicznych (*); 

- innych czynności: (*) .........................................................................................................................................................................  
wyszczególnić jakich 

  ..........................................................................................................................................................................................................  

oraz do podpisywania wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych Regulaminem Konkursu, występowania we wszystkich 
sprawach związanych z udziałem w niniejszym Konkursie. 

 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu (***) 

(podpis/podpisy czytelne, bądź podpis/podpisy wraz z pieczęcią w przypadku gdy są nieczytelne) 

 
(*) niepotrzebne skreślić 
(**) należy wymienić wszystkich Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie 
(***) Załącznik nr 2 mogą podpisać wyłącznie osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika (Uczestników) 
Konkursu biorącego (biorących) udział w Konkursie. 
 
UWAGA: 
Załącznik nr 2 załączyć w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) ubiegający 
się o I nagrodę w Konkursie, w tym zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego - pod nazwą 
„Szczegółowa koncepcja urbanistyczno- architektoniczna priorytetowego obszaru rewitalizacji centrum w Dąbrowie Górniczej ze 
szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia” - w trybie zamówienia z wolnej ręki, oświadczam, że nie podlegam 
wykluczenia w skutek okoliczności określonych przez Zamawiającego w Regulaminie Konkursu - Rozdział I ust.8. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku zaproszenia mnie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki zobowiązany będę wykazać: 

- że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia określone w ustawie Pzp w: art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 
ust.5 pkt 1-2 i 4-8, 

- bądź że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.  ................................................  
Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy 
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (*)  .............................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................  

Oświadczenie o związaniu Regulaminem Konkursu i akceptacji warunków konkursowych 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) oświadczam, 
że: 

1. zapoznałem się z Regulaminem Konkursu wraz z wszystkimi załącznikami do Regulaminu, nie wnoszę do niego żadnych 
zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne i wystarczające informacje do przygotowania pracy konkursowej; 

2. jestem związany Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki, które wraz z odpowiedziami udzielonymi zgodnie treścią 
Rozdz.I ust.1 pkt 1.7 uznaję za wiążące, 

Oświadczenie dotyczące praw autorskich 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) oświadczam, 
że: 

1. przysługują mi osobiste i majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym Regulaminem Konkursu do zgłoszonej do 
Konkursu pracy konkursowej; 

2. wyrażam zgodę na przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do pracy konkursowej w zakresie 
omówionym w Rozdziale V Regulaminu Konkursu; 

3. zobowiązuję się do uwzględnienia - w opracowaniach pokonkursowych, w tym w dalszych fazach dokumentacji projektowej - 
pokonkursowych wytycznych merytorycznych Sądu Konkursowego oraz uwag Zamawiającego; 

4. świadom odpowiedzialności prawnej zobowiązuję się, że złożona praca konkursowa nie naruszy praw autorskich osób trzecich 
ani innych praw własności intelektualnej, przysługujących osobom trzecim oraz że będą mi przysługiwały wszystkie prawa do 
złożonej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. 

Oświadczenie o zastrzeżeniu jawności informacji 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) oświadczam, 
że:  

 nie zastrzegam / nie zastrzegamy jawności wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. (*) 

 zastrzegam / zastrzegamy jawność wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w zakresie: (*) 
1. wszystkich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(t.j.Dz.U. z 2018r. poz. 419 z późn.zm.). (*) 

2. informacji i dokumentów, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, dotyczących: (*) 
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  ..........................................................................................................................................................................................................  
wyszczególnić informacje i dokumenty 

  ..........................................................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................................................  

Pisemne uzasadnienie (w przypadku zastrzeżenia jawności informacji): 

  ..........................................................................................................................................................................................................  
pisemne uzasadnienie 

  ..........................................................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................................................  
UWAGA: 
W przypadku braku wypełnienia przyjmuje się iż Uczestnik/Uczestnicy Konkursu nie zastrzega / nie zastrzegają jawności wniosku 
o dopuszczenie do udziału w Konkursie.  

Oświadczenie dotyczące działalności gospodarczej 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) niniejszym 
oświadczam, że praca konkursowa:  

 będzie wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

 nie będzie wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) niniejszym 
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie - podanych we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz 
z załącznikami oraz w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej - moich danych osobowych przez Zamawiającego i Organizatora 
Wykonawczego Konkursu w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz na potrzeby wykorzystania pracy konkursowej 
zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

- dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz karcie 
identyfikacyjnej pracy konkursowej będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

- administratorem tak zebranych danych osobowych jest Zamawiający, oraz Organizator Wykonawczy Konkursu, wskazani 
w Regulaminie Konkursu, 

- moje dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, 

- podanie danych jest dobrowolne, 

- mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych 
w zbiorze. 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych przez Uczestnika 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) niniejszym 
oświadczam, że: 

a) przetwarzam dane osobowe zawarte we wniosku oraz wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach, zgodnie z art. 6 i 9 RODO, 

b) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, 

c) poinformowałem osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, o celu przekazania oraz o innych 
informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z art.14 RODO, 

d) poinformowałem wszystkie osoby, których dane są zawarte we wniosku i załącznikach do niego oraz, że zostaną 
poinformowane wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są 
m.in. wnioski i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców. 
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e) spełniam wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności: 
- zapewniam, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przekazanych danych 

osobowych, 
- zapewniam, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, którym wykonawca polecił 

przetwarzanie danych osobowych, 
- zapewniam, że dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie osoby do tego 

upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany, 
- zapewniam, że systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania powierzonych danych są 

zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą powierzonych danych, 
- zapewniam , że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest szyfrowanym kanałem, 
- zapewniam, że będzie współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane 

osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego Rozporządzenia, 
- zapewniam, że będzie niezwłocznie informować administratora o naruszenia ochrony danych osobowych, a także 

współpracować z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z naruszeniem 
ochrony danych osobowych ciążących na administratorze na podstawie przytoczonego Rozporządzenia. 

f) oświadczam, że prowadzę dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych czynności oraz, że na żądanie 
administratora udostępnię wskazaną dokumentację. 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

Powyższe oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu 
Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamówienia 
publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego. 

 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

 

OZNACZENIA: 
 zaznaczyć odpowiednie pole krzyżykiem; 
(*) niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4a 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (2016/679) informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim 
w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. (32) 295 67 14, fax (32) 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej: (32) 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-
gornicza.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców POR CENTRUM 
w ramach realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” na podstawie Art. 6 ust. 1 
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających 
z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty którym na podstawie odrębnych przepisów prawa 
przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty którym dane, po uprzednim ich zanonimizowaniu, zostaną 
udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 
t.j. z dnia 2016.10.25). 

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do końca okresu trwałości projektu „Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja 
śródmieścia Dąbrowy Górniczej”. 

6. „Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści 
swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody 
na przetwarzanie. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może 
skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w przedmiotowych warsztatach/spotkaniach. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

mailto:um@dabrowa-gornicza.pl
mailto:iodo@dabrowa-gornicza.pl
mailto:iodo@dabrowa-gornicza.pl
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ZAŁĄCZNIK Nr 4b 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
tj. imię nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, numer telefonu, adres e-mail przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21. 

2. Podanie danych osobowych przez Pana/Panią jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy Zorganizowanie, 
przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Priorytetowego 
Obszaru Rewitalizacji CENTRUM, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia na potrzeby realizacji projektu 
„Fabryka Pełna Życia-rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

3. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany / zostałam poinformowana, że zgoda może być wycofana w każdym 
czasie. 

4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

5. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym o sposobach przetwarzania moich danych osobowych. 

 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 
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ZAŁĄCZNIK Nr 5 

WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU 

O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) 
przedstawiam listę pozostałych dokumentów - wymaganych Regulaminem Konkursu (Rozdział I ust.8) - załączonych do wniosku 
o dopuszczenie do udziału w Konkursie (**): 

1.  ..........................................................................................................................................................................................................  

2.  ..........................................................................................................................................................................................................  

3.  ..........................................................................................................................................................................................................  

4.  ..........................................................................................................................................................................................................  

5.  ..........................................................................................................................................................................................................  

 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

 
(*) niepotrzebne skreślić 
(**) w przypadku konieczności powielenia Załącznika nr 1 ewentualne dodatkowe strony t.j. Załącznik 1b (ewentualnie 1c itd.) ująć 
w powyższym wykazie 
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ZAŁĄCZNIK Nr 6 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

O WYKONANIE DOKUMENTACJI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

1. Celem zawarcia umowy o wykonanie dokumentacji jest pozyskanie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. 

 Przedmiotem zamówienia będzie sporządzenie szczegółowego opracowania pracy konkursowej - to jest pokonkursowej 
„Szczegółowej koncepcji urbanistyczno- architektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji centrum w Dąbrowie Górniczej 
ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia”. Szczegółowy zakres zamówienia pokonkursowego określa 
Rozdział III ust.4 Regulaminu 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z koncepcją wybraną w Konkursie po 
uwzględnieniu ewentualnych zaleceń pokonkursowych Sądu Konkursowego, zgodnie z odpowiednimi ustawami, 
rozporządzeniami, przepisami i polskimi normami (w ich aktualnym na dzień wykonania brzmieniu) oraz zgodnie z zapisami 
Regulaminu Konkursu. 

3. Wykonawca oświadcza, że przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość umownego 
wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia. 

5. Opracowaną dokumentację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej oraz na nośniku cyfrowym w formacie 
pdf za protokołem zdawczo-odbiorczym. 

6. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji przystąpi do sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji w czasie nie dłuższym niż 30 
dni od daty przekazania. W przypadku gdy otrzymana dokumentacja będzie zawierała istotne wady Zamawiający zwróci ją 
Wykonawcy z pisemnym podaniem przyczyn odmowy odbioru. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą termin usunięcia uznanych 
wad w dokumentacji. 

7. Nie zwalnia się Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy i nieprawidłowości w dokumentacji. 

8. Wykonawca ma prawo zlecić część prac związanych z wykonaniem umowy podwykonawcom, za których działania lub 
zaniechania ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego. 

9. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy odpowiadać będzie zakresowi wynikającemu z treści 
Regulaminu - w tym należny podatek VAT. 

10. W stosunku do opracowań dodatkowych - jeśli zajdzie potrzeba ich wykonania - wycena opracowań będzie sporządzona w 
oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) lub szacowana wg uznanych 
materiałów pomocniczych. 

11. Wykonawca zachowuje osobiste prawa autorskie do opracowywanych dokumentacji. 

12. Z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowań oraz zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający nabywa od 
Autora (Wykonawcy) autorskie prawa majątkowe do opracowań na polach eksploatacji opisanych w Regulaminie Konkursu 
Rozdz. V ust.1. 

13. Zamawiającemu wolno będzie posługiwać się dokumentacją w celach związanych z dalszymi etapami przedmiotowych 
przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym etapową komercjalizacją obszaru. 

 Zamawiającemu wolno będzie posługiwać się dokumentacją pokonkursową na potrzeby sporządzania specyfikacji istotnych 
warunków i zakresu zamówień na wszelkie dokumentacje projektowe dotyczące zagospodarowania przestrzeni, realizacji 
nowych kubatur i adaptacji istniejących obiektów na zasadniczym obszarze będącym przedmiotem konkursu (w granicach A). 

14. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 

 Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 
- za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym: 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
- za przekroczenie terminu usunięcia wad przedmiotu umowy: 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
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- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, za część dokumentacji z której Zamawiający zrezygnował. 

15. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku: 
- ogłoszenia rozwiązania (likwidacji) firmy Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia, 
- utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania czynności w zakresie objętym niniejszą umową. 

 Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej oraz pisemnego uzasadnienia i może nastąpić w 
terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

16. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

17. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego rozliczenie pomiędzy stronami z tytułu wykonanych dotychczas 
prac nastąpi na podstawie protokołu zaawansowania prac, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone na 
podstawie wartości już wykonanych prac. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje także roszczenie o odszkodowanie w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za część dokumentacji od wykonania której Zamawiający odstąpił. 

18. Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w formie przewidzianej 
w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 5% wartości umowy brutto. 

19. Umowa wiążąca Zamawiającego z Wykonawcą będzie uwzględniała postanowienia, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z istotnymi postanowieniami umowy 

o wykonanie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) oświadczam, 
że zapoznałem się z treścią istotnych postanowień umowy o wykonanie dokumentacji szczegółowego opracowania pracy 
konkursowej określonych w niniejszym załączniku, a po otrzymaniu nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie 
zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego przystąpię do negocjacji w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

 
(*) niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK Nr 7 

KARTA IDENTYFIKACYJNA 

UCZESTNIKA (UCZESTNIKÓW) KONKURSU 

 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) oświadczam, 
że praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym: 

 

      
 
została zgłoszona do Konkursu przez Uczestnika (Uczestników) Konkursu: 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
adres (adresy) 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
adres do korespondencji 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
telefon, fax, adres e-mail do korespondencji 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
PESEL, NIP Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

 
(*) niepotrzebne skreślić 
UWAGA: 
W przypadku Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie należy podać dane wszystkich Uczestników Konkursu. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 8 

LISTA OSÓB, 

CZŁONKÓW ZESPOŁU AUTORSKIEGO PRACY KONKURSOWEJ 

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu (*) 
przedstawiam ostateczną listę osób - członków zespołu autorskiego, które opracowały pracę konkursową: 

 

 

l.p. Imię i Nazwisko zakres czynności (**) 

1.   

2.   

3.   

…   

 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu 

 
(*) niepotrzebne skreślić; 
(**) w szczególności: autor - projektant wiodący w specjalności architektonicznej; 
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ZAŁĄCZNIK Nr 9 

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ 

(DLA ORGANIZATORA KONKURSU) 

Praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym: 

      
 
została przyjęta w dniu ..............................................................................................................................................................................  

miejscowość, data, godzina 

 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
podpis Sekretarza Organizacyjnego Konkursu / osoby upoważnionej pieczęć Organizatora Konkursu 

 

 

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ 

(DLA UCZESTNIKA KONKURSU) 

Praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym: 

      
 
została przyjęta w dniu ..............................................................................................................................................................................  

miejscowość, data, godzina 

 

 ...................................................................................................................................................................................................................  
podpis Sekretarza Organizacyjnego Konkursu / osoby upoważnionej pieczęć Organizatora Konkursu 
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ZAŁĄCZNIK Nr 10 

INFORMACJA 

INFORMACJA O PLANOWANYCH ŁĄCZNYCH KOSZTACH OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 

BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

1. Planowany łączny koszt dokumentacji pokonkursowej tzn. opracowania kompletnej dokumentacji w zakresie będącym 
przedmiotem konkursu - zgodnie z zakresem określonym w Rozdz.III ust.4 pkt 4.1. Regulaminu (w PLN): 

1.1. koszt dokumentacji netto:  ................................................................................................................................................................  

1.2. podatek VAT:  ...................................................................................................................................................................................  

1.3. koszt dokumentacji brutto:  ...............................................................................................................................................................  

1.4. słownie koszt dokumentacji brutto:  ..................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................................................  

 
UWAGI: 
1. Niniejszy załącznik dołączyć na końcu do opisu pracy konkursowej. Nie dołączać do wniosku o dopuszczenie do udziału 
w Konkursie. 
2. W niniejszej informacji należy uwzględnić zapisy Regulaminu Konkursu Rozdział I ustęp 3 punkt 3.5. i punkt 3.6. - uwzględniając, 
że przewidywany koszt przedsięwzięć realizacyjnych, których dotyczy koncepcja urbanistyczno-architektoniczna przedstawiona 
w Pracy Konkursowej odpowiada zapisom Rozdziału I ustęp 3 punkt 3.3. i punkt 3.4. Regulaminu Konkursu. 


