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ROZDZIAŁ I.
Informacje ogólne
1. Przedmiot konkursu
1.1 Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej kładki
pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów wraz z zagospodarowaniem
terenu bezpośrednio przylegającego oraz połączeniem z ciągiem ścieżek rowerowych w
granicach opracowania konkursowego.
1.2. Autor wybranej, nagrodzonej pracy konkursowej zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki (negocjacje) na:
a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę po otrzymaniu
niezbędnych pełnomocnictw, map do celów projektowych, danych i parametrów
hydrologicznych opracowanych przez IMiGW w Warszawie, warunków RZGW w Warszawie,
jak również badań geologicznych;
b) opracowanie projektów wykonawczych;
c) opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wyłonienie
wykonawcy wykonania robót budowy kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w
miejscowości Niemirów,
d) opracowanie harmonogramu prac, obejmującego sporządzenie dokumentacji i wykonanie robót
budowlanych;
e) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną
dokumentację.
1.3 Kod CPV
71 23 00 00-9 (organizowanie architektonicznych konkursów projektowych).
1.4 Regulamin konkursu składa się z następujących części stanowiących integralną całość:
a) „A” – Regulamin konkursu;
b) „B” –Materiały wyjściowe do projektowania;
2. Organizator konkursu
2.1 Organizatorem konkursu jest Gmina Mielnik, reprezentowana przez Wójta Gminy Mielnik.
2.2 Stanowiska odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie konkursu z ramienia Urzędu Gminy
Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik:
a) Pozyskiwanie środków zewnętrznych, Zamówień publicznych i Oświaty Koc Agnieszka (część
formalno-prawna, proceduralna)
b) Samodzielnie stanowisko ds. inwestycji gospodarki komunalnej i drogownictwa Romaniuk Dariusz
(część techniczna, technologiczna, zagadnienia budowlane i drogownictwo)
3. Forma konkursu i podstawa prawna
Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), jako jednoetapowy konkurs architektoniczny,
kwalifikujący autora wybranej pracy konkursowej do ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1.1.
4. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy
konkursowej
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4.1 Maksymalny planowany koszt wykonania kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w
miejscowości Niemirów (wraz z zagospodarowaniem terenu) wynosi: 7 000 000,00 zł (siedem
milionów złotych) brutto. Jest to koszt ustalony w grudniu 2012 r.
4.2 Wartość zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, opisanego w pkt. 1.1 nie
może przekroczyć 4,3% maksymalnego planowanego łącznego kosztu wykonania kładki
pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów (wraz z zagospodarowaniem
terenu).
4.3 Od Uczestnika konkursu wymaga się, zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, złożenia wraz z pracą konkursową informacji o planowanych, łącznych kosztach
wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej.
5. Sąd konkursowy
5.1. Skład Sądu konkursowego:
1) dr hab. inż. Marek Łagoda (przewodniczący),
2) mgr inż. Jerzy Drapa,
3) mgr inż. arch. Dariusz Rybko,
4) mgr Agnieszka Koc,
5) mgr inż. Romaniuk Dariusz;
5.2. Funkcję przewodniczącego Sądu konkursowego pełnić będzie dr hab. inż. Marek Łagoda;
5.3. Sekretarzem Sądu konkursowego będzie mgr Agnieszka Koc;
5.4. Sąd konkursowy podejmie decyzje większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 członków.
5.5. Do zadań Sądu konkursowego należy w szczególności:
- merytoryczna ocena prac konkursowych,
- wybór najlepszych prac konkursowych,
- opracowanie informacji o pracach konkursowych,
- przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu,
- przedstawienie wyników konkursu do zatwierdzenia kierownikowi organizatora konkursu.
6. Nagrody
6.1. Organizator konkursu może przyznać nagrody dla jednej, dwóch, lub trzech prac konkursowych o
łącznej wysokości 54 000,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
6.2. Przewidziano następujący podział nagród:
pierwsza nagroda
26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych)*,
druga nagroda
18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)*,
trzecia nagroda
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)*,
*wartość nagród jest wartością brutto

6.3. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w ramach preliminowanej
sumy nagród pieniężnych.
6.4. Niezależnie od nagród pieniężnych organizator konkursu, w oparciu o art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych, przyzna Autorowi najwyżej ocenionej pracy konkursowej nagrodę
w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe
opracowanie pracy konkursowej, obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej kładki
pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów.
6.5. Autor pracy konkursowej nagrodzony zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej
ręki zobowiązany jest, w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora, przystąpić do
negocjacji mających na celu zawarcie umowy na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie oraz uzgodnionych w trakcie negocjacji.
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6.6 Wszystkie nagrody będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 2
miesiące od rozstrzygnięcia konkursu, na konta bankowe wskazane na FV lub rachunku
wystawionym przez uczestnika konkursu, będących podstawą do wypłaty nagród.
7. Harmonogram konkursu
7.1. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
15.02.2013 r. godz. 14.00
7.2. Termin składania prac konkursowych:
30.04.2013 r. godz. 14.00
7.3. Ogłoszenie wyników konkursu:
do 17.05.2013 r.
7.4. W uzasadnionych przypadkach organizator konkursu może dokonać zmiany terminów, o czym
niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu.
7.5. O miejscu i godzinie ogłoszenia wyników konkursu Organizator poinformuje na swojej stronie
internetowej: www.mielnik.com.pl.
8. Sposób porozumiewania się organizatora z uczestnikami konkursu
8.1. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Organizator konkursu nie dopuszcza prowadzenia
korespondencji oraz składania prac konkursowych w języku obcym.
8.2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, oświadczenia, dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków konkursu (wymienione w Rozdziale VIII części A Regulaminu), należy
złożyć w języku polskim.
8.3. Konkurs prowadzony jest w formie pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Organizator i Uczestnicy konkursu przekazują pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 8.4.
8.4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz praca konkursowa mogą być złożone
wyłącznie z zachowaniem pisemnej formy postępowania.
8.5. Jeżeli Zamawiający lub Uczestnik konkursu przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
8.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Uczestnikami konkursu jest Sekretarz Sądu
konkursu. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem, należy kierować na adres:
Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
z dopiskiem „KONKURS NA KŁADKĘ”
tel 48 85 657 70 03, fax 48 85 657 71 21
e-mail gmina@mielnik.com.pl
9. Wyjaśnienia treści regulaminu konkursu
9.1. Regulamin konkursu oraz informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej
Organizatora www.mielnik.com.pl.
9.2. Uczestnik konkursu może zwrócić się do Organizatora (w formie określonej w ust. 8) o
wyjaśnienie treści niniejszego Regulaminu konkursu. Organizator konkursu jest obowiązany
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła
do Organizatora konkursu na mniej niż: 6 dni przed terminem składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w konkursie i 14 dni przed terminem złożenia prac konkursowych.
9.3. Organizator konkursu będzie przekazywał Uczestnikom konkursu wyjaśnienia oraz informacje
pisemnie i drogą elektroniczną oraz zamieszczał je na swojej stronie internetowej.
9.4. Wyjaśnienia udzielone przez Organizatora konkursu oraz zmiany dokonane w Regulaminie
konkursu (w tym zmiany terminów) są wiążące dla jego Uczestników.
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10. Sposób uzyskania regulaminu i materiałów do projektowania
10.1. Organizator konkursu będzie udostępniał regulamin konkursu na swoich stronach internetowych,
tj: www.mielnik.com.pl oraz na http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/.
10.2 Każdy uczestnik ma obowiązek dokonać pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w konkursie
(przesłanego lub złożonego osobiście w siedzibie Organizatora). Zgłoszenie powinno zawierać
dane adresowe Uczestnika (adres pocztowy, mailowy, kontakt telefoniczny). Zgłoszenie powinno
nastąpić w terminie określonym w pkt 7.1, rozdział I, niniejszego regulaminu.
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ROZDZIAŁ II
Szczegółowy opis przedmiotu konkursu
1. Informacje o terenie.
1.1. Teren opracowania konkursowego znajduje się w północno-wschodniej części Gminy Mielnik
a zarazem Województwa Podlaskiego, na styku Białorusi i Województwa Lubelskiego, oraz Gminy
Konstantynów położonej w północno-wschodniej części Powiatu Bialskiego. Obejmuje on obszar
oznaczony na poniższym rysunku. Mapa do celów projektowych z uzbrojeniem terenu znajduje się
w części B regulaminu konkursu.
Rys: Umiejscowienie obiektu

Źródło: geoportal.gov.pl
1.2. Strefy obszarów chronionych opisano w części B regulaminu konkursu,
1.3. Teren opracowania konkursowego po stronie Gminy Mielnik jest objęty ochroną dziedzictwa
kulturowego, co wynika z Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr KL.WKZ.3340/17/79 w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków.
1.4. Na terenie opracowania występuje własność następujących podmiotów:
- dz. nr 686 obręb Niemirów - właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Warszawie,
- dz. nr 688 obręb Niemirów - właściciel Skarb Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Nurzec w Nurcu Stacji,
- dz. nr 125 obręb Gnojno - właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Warszawie,
- dz. nr 126 obręb Gnojno - właściciel Wspólnota Wsi Gnojno.
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UWAGA: Rzeka Bug w obrębie Niemirowa i Gnojna nie posiada nadanego numeru
geodezyjnego. W ośrodkach geodezyjnych trwa proces nadawania numeru. Przewiduje się, że do
czasu złożenia wniosków o pozwolenia na budowę sprawa zostanie rozstrzygnięta.
2. Wymagania projektowe
2.1.

Wymagane jest opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej stałej kładki pieszorowerowej o szerokości max. 3,5 m. spełniającej następujące wymogi:
2.1.1. zastosowanie technologii, która umożliwi wykonanie konstrukcji o najmniejszych
wymaganych przekrojach i masie, celem uzyskania wrażenia lekkości,
2.1.2. utrzymanie rangi miejsca przez walory stylowe noszące cechy najwyższej klasy i jakości,
dostosowane do krajobrazu doliny Bugu, w tym należy uwzględnić powiązanie po stronie
Gnojna z Parkiem Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu,
2.1.3. dopełnienie przestrzeni nowym elementem podporządkowanym krajobrazowi. Przyjęte
rozwiązanie powinno być przystające i adekwatne do wymagań wynikających z niezwykle
cennej lokalizacji,
2.1.4. uwzględnienie materiałów jak najbardziej naturalnych, współgrających z krajobrazem doliny
Bugu,
2.1.5. zagospodarowanie terenów wokół kładki poprzez rozwiązanie podejść oraz powiązanie
kładki z istniejącym układem komunikacyjnym, zielenią i małą architekturą, należy wziąć
pod uwagę wzmożony ruch rowerowy,
2.1.6. wytworzenie przyjaznej, otwartej i żywej przestrzeni publicznej,
2.1.7. zapewnienie wygody i ułatwienia w dostępności użytkownikom, że szczególnym
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
2.1.8. pogodzenie niskich kosztów operacyjnych i eksploatacyjnych z zastosowaniem
nowoczesnych rozwiązań,
2.1.9. należy uwzględnić nowoczesne techniki oświetleniowe stosowane dla tego typu obiektów,
również z możliwością wykorzystania naturalnych źródeł energii (np. słoneczna). Inwestor
przewiduje możliwość zastosowania nietypowych oryginalnych podświetleń podnoszących
atrakcyjność obiektu i jego otoczenia, nie kolidujących tym samym z naturalnym otoczeniem
i nie zakłócających znacząco krajobrazu. Główna instalacja podświetlenia powinna być
rozwiązana o niezależny obwód elektryczny załączany automatycznie w funkcji zmroku.
Oddzielnie załączane podświetlenia ciągów pieszo-jezdnych w oparciu o wywoływacze,
celem oszczędności energii,
2.1.10. tworzoną koncepcję należy dostosować do wymaganego terminu zakończenia budowy
obiektu, tj. I kwartał 2015. Technologia i rozwiązanie techniczne powinno zezwolić na
realizację zadania od początku I kwartału 2014 do końca I kwartału 2015. Istotnym
elementem wyłączeń z okresu realizacji prac budowlanych są okresy lęgowe ptaków
określone w dyrektywach NATURA 2000.

2.2.

Stała kładka pieszo-rowerowa ma spełniać następujące wymogi dotyczące warunków
technicznych i eksploatacyjnych:

2.2.1. klasa obiektu: kładka przeznaczona dla tłumu pieszych z możliwością przejazdu i postoju
pojazdów serwisowych,
2.2.2. zważywszy na fakt, iż Inwestor przewiduje wzmożony ruch rowerowy, dostęp do kładki
powinien być swobodny dla rowerzystów (wjazd na zasadzie pochylni). Ruch samochodowy
powinien być ograniczony. Dopuszcza się jedynie możliwość przejazdu pojazdów służb
ratowniczych lub serwisowych,
2.2.3. wysokość balustrad: min. 1,30 m,
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2.2.4. łączne światło poziome kładki nie mniejsze niż 300,00 m - określane jako łączna szerokość
zwierciadła wody i terenu bezpośrednio zalewowego określonego przez RZGW w
Warszawie (załącznik – część B),
2.2.5. wyniesienie spodu konstrukcji przęsła żeglownego ponad wodę średnią roczną (SSW) 7,0m
określone przez RZGW w Warszawie, opracowanie rzędnych zwierciadła wody
odpowiadających przepływom maksymalnym rocznym o prawdopodobieństwie
przewyższenia 0,1% i 1% oraz rzędnej zwierciadła wody odpowiadającej przepływowi
średniemu (w załączeniu) określona przez IMiGW w Warszawie,
2.2.6. zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony, w tym zapewnienie ochrony p-poż.
2.3.

Inwestor na budowę kładki przeznaczy 7000000,00 PLN brutto (siedem milionów złotych).
Przy projektowaniu kładki należy uwzględnić koszty jej budowy. Inwestor będzie wymagał
kompletnego kosztorysu na kwotę zbliżoną do realnych warunków jej wykonania (cena
rynkowa).

2.4.

Do obsługi kładki nie przewiduje się zatrudnienia pracowników.

3.

Lista załączników do projektowania zgodna z zawartością części B Regulaminu Konkursu.
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ROZDZIAŁ III
Warunki udziału w konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, zwana również „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym
udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie
biorący udział w konkursie”, spełniający następujące wymagania:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych. W przypadku „Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie”
warunek ten musi spełniać każdy z Uczestników indywidualnie.
1.2. Spełniają warunki udziału w konkursie o których mowa w art. 22 ust. 1 w zw. Z art. 115 ust.2
pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli Uczestnik konkursu wykaże,
że w składzie zespołu projektowego znajduje się:
a) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym
uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność;
b) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez
ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym
prowadzi działalność.
W przypadku „Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten może być
spełniony łącznie.
2. Oceny spełniania warunków dokona Organizator konkursu w oparciu o wnioski o dopuszczenie
do udziału w konkursie oraz oświadczenia i dokumenty wraz z nimi złożone.
3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie
3.1. W celu wykazania spełniania przez Uczestnika konkursu warunków udziału w konkursie, o
których mowa w art. 22 ust. 1 w zw. z art. 115 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych
Uczestnik konkursu składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie:
3.1.1. oświadczenie Uczestnika konkursu o spełnianiu warunków udziału w konkursie, wg
załączonego wzoru;
3.1.2. wykaz osób, o których mowa w Rozdz. III, ust. 1, pkt 1.2, które będą wchodziły w skład
zespołu projektowego, wg załączonego wzoru;
Wszystkie osoby umieszczone w wykazie osób zobowiązane są do potwierdzenia
własnoręcznym podpisem udziału w konkursie oraz posiadania wymaganych uprawnień.
Zmiana składu zespołu projektowego w postępowaniu konkursowym może zostać
dokonana najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych.
Zmieniony załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie należy
przekazać do siedziby Organizatora w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS NA
KŁADKĘ – ZMIANA SKŁADU ZESPOŁU”.
3.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Uczestnik
konkursu składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia, wg załączonego wzoru; W przypadku składania wniosku przez
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„Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” wymagany dokument musi być
złożony przez każdego Uczestnika,
3.2.1. Dodatkowo, Organizator konkursu wymaga, by Uczestnik konkursu złożył wraz z wnioskiem
o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczenie dot. praw autorskich wg załączonego
wzoru.
3.3. Dokumenty, wymienione w Rozdziale VIII części A Regulaminu konkursu, należy złożyć w
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu,
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).
3.4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (sporządzony wg wzoru określonego w
Rozdziale VIII części A Regulaminu konkursu) i każdy z załączników powinny zostać podpisane
przez Uczestnika konkursu lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego
imieniu oświadczenia woli.
3.5. Każdy Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika do składania oświadczeń woli w jego
imieniu, w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
3.6. W przypadku, gdy Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie nie ustanowią pełnomocnika,
o którym mowa w punkcie powyżej, wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi być
podpisany przez wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie.
3.7. Stosowne pełnomocnictwo (wg. wzoru stanowiącego do wniosku o dopuszczenie do udziału w
konkursie) musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu
i dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
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ROZDZIAŁ IV
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie
1. Zasady
1.1. Uczestnik konkursu może złożyć jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.
1.2. Uczestnik, który złoży więcej niż jeden wniosek podlegać będzie wykluczeniu z konkursu, przy
czym za złożenie wniosku uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym
Uczestnikiem konkursu.
1.3. Sposób przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
1.3.1 wniosek powinien być sporządzony w formie pisemnej, w języku polskim i powinien zostać
sporządzony z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w Rozdziale VIII części A
Regulaminu konkursu;
1.3.2. załącznikami do wniosku, stanowiącymi jego integralną część, są dokumenty wymienione
w Rozdziale VIII części A Regulaminu konkursu;
1.3.3. wniosek wraz z załącznikami powinien zostać zapakowany w sposób uniemożliwiający
jego przypadkowe otwarcie oraz opisany w sposób jednoznacznie wskazujący jego
charakter i przeznaczenie. Zaleca się, aby koperta została opatrzona napisem „KONKURS
NA KŁADKĘ”, z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ PRZED ….. (należy wstawić datę i
godzinę określone w punkcie 7.1 rozdz. I ”).
1.3.4. Zaleca się, by składane wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie
dokumenty wymienione w Rozdziale VIII zostały złożone w kolejności określonej w
„Indeksie załączonych dokumentów”
1.3.5. Przed upływem terminu składania wniosków Uczestnik konkursu może zmienić, uzupełnić
lub wycofać wniosek. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie wniosku odbywa się w taki sam
sposób, jak złożenie wniosku, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np.
„KONKURS NA KŁADKĘ – ZMIANA WNIOSKU”. Organizator konkursu nie
przewiduje zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem Wniosku.
2. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2.1.
Kwalifikacja uczestników konkursu
2.1.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z wymaganymi dokumentami należy
złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej jak w punkcie 1.3. osobiście w Urzędzie Gminy
Mielnik lub przesłać za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres:
Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
2.1.2. Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z wymaganymi
dokumentami upływa: 15.02.2013 r. o godz. 14.00. Decyduje data wpływu do siedziby
Organizatora konkursu.
2.1.3. W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie po terminie,
Organizator konkursu niezwłocznie zawiadamia Uczestnika o złożeniu wniosku po terminie
oraz zwraca wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania.
2.1.4. Kwalifikacji Uczestników konkursu dokona Organizator konkursu.
Organizator konkursu oceni spełnianie przez Uczestników warunków udziału w konkursie.
W tym celu zostaną sprawdzone dołączone do Wniosku o dopuszczenie do udziału w
konkursie załączniki oraz oświadczenia lub dokumenty (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4
ustawy Prawo zamówień publicznych).
2.1.5. Do złożenia prac konkursowych zaproszeni zostaną Uczestnicy konkursu spełniający
wymagania określone w niniejszym Regulaminie. Uczestnicy nie spełniający wymogów
Regulaminu konkursu podlegać będą wykluczeniu.
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ROZDZIAŁ V
Sposób opracowania i składania prac konkursowych
1. Zasady składania prac konkursowych
1.1. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową zawierającą koncepcję kładki
pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów.
1.2. Za złożenie pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym
Uczestnikiem konkursu.
1.3. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem pracy
konkursowej. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów.
1.4. Praca konkursowa składać się powinna z trzech części: graficznej, opisowej i
elektronicznej.
2. Sposób opracowania prac konkursowych
2.1. Wszystkie opisy rysunków i komentarze na planszach należy wykonać w języku polskim.
2.2. Część graficzna opracowania powinna obejmować:
2.2.1. koncepcję zagospodarowania terenu przedstawioną na mapach sytuacyjnowysokościowych w skali 1:500 oraz relacje przestrzenne z otoczeniem w skali 1:2000,
w zakresie uznanym za istotny przez Uczestnika;
2.2.2. rzuty i widoki w skali 1:100;
2.2.3. charakterystyczne przekroje w skali 1:50;
2.2.4. perspektywy i wizualizacje projektowanej kładki wykonane z zadanych 3 punktów
widokowych przedstawionych w części B regulaminu, z uwzględnieniem
wkomponowania kładki w zalecane pasma widoku;
2.2.5. istotne wybrane detale rozwiązań technicznych, konstrukcji.
2.3. Podstawą do projektowania jest mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu.
2.4. Koncepcję należy przedstawić na 6 lekkich, sztywnych planszach w formacie 70x100cm,
skomponowanych do ekspozycji w prostokącie, w sposób, jaki pokazano na rysunku poniżej, z
zachowaniem poziomego układu każdej z plansz;
Rys: kompozycja plansz

Źródło: opracowanie własne
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2.5. Część graficzna w formie wydruku na papierze w zmniejszonym formacie (zalecany wymiar A3).
2.6. Zaleca się zamieszczenie schematu układu plansz.
2.7. Opis w języku polskim powinien być umieszczony w formie zeszytu o maksymalnie 10
ponumerowanych stronach formatu A4.
2.8. Część opisowa powinna zawierać:
a) opis i uzasadnienie przyjętych rozwiązań w koncepcjach obiektu oraz w koncepcjach
zagospodarowania jego otoczenia,
b) opis zaproponowanych rozwiązań technicznych i wybranych materiałów budowlanych,
c) określenie przewidywanej wartości brutto maksymalnego, planowanego kosztu wykonania prac
realizowanych na podstawie projektu będącego przedmiotem umowy (wstępny kosztorys robót),
d) informację o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy
konkursowej.
2.8. Dodatkowo, Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przekazania Organizatorowi pracy
konkursowej w postaci zapisu elektronicznego na płycie CD lub DVD zawierającej dokumenty w
wersji edytowalnej oraz nieedytowalnej, która powinna być złożona w zamkniętej, odrębnej
kopercie oznaczonej sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym Uczestnika.
2.9. Wersja elektroniczna opracowania powinna zawierać:
a) rysunki projektu w formacie DWG,DXF lub DGN,
b) teksty w formacie DOC lub RTF,
c) plansze projektów formacie PDF lub TIF, w rozdzielczości 600 dpi,
d) wizualizacje w formacie PDF lub TIF, w rozdzielczości 600 dpi,
e) makietę 3D w postaci filmu AVI lub mpeg o rozdzielczości min. 640x480.
Zalecana rozdzielczość (standard DVD) 720x480 lub 720x576.
2.10. Wersja elektroniczna prac konkursowych nie podlega ocenie Sądu konkursowego.
2.11. Praca konkursowa (opakowanie zewnętrzne, wszystkie jej plansze oraz część opisowa i
elektroniczna) musi być oznaczona sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym, dowolnie
wybranym przez Uczestnika konkursu. Numer ten – wraz z nazwą Uczestnika – powinien zostać
umieszczony na karcie identyfikacyjnej, którą należy dołączyć do pracy konkursowej w
zamkniętej kopercie z napisem „KARTA IDENTYFIKACYJNA”. Wzór karty indentyfikacyjnej
znajduje się w rozdziale VIII części A niniejszego Regulaminu konkursu.
2.12. Na żadnym z elementów pracy konkursowej, jak i na jej opakowaniu nie można umieszczać
opisów lub znaków graficznych umożliwiających identyfikację autora pracy przed
rozstrzygnięciem konkursu.
2.13. Prace konkursowe zawierające oznaczenia, o których mowa powyżej, nie będą podlegać dalszej
ocenie i zostaną odrzucone.
2.14. Praca konkursowa powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe
otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie.
Opakowanie musi zostać opatrzone napisem „KONKURS NA KŁADKĘ” oraz oznakowane
numerem identyfikacyjnym jak opisano powyżej (tak jak wszystkie elementy pracy
konkursowej).
2.15. Opakowanie musi zawierać dopisek „NIE OTWIERAĆ PRZED ………”(wskazać datę i godzinę
z punktu 7.2, rozdział I niniejszego regulaminu ).
2.16. Pracę konkursową należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307
Mielnik lub wysłać za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu.
3. Ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu
3.1. Praca konkursowa powinna bezwzględnie spełniać wymogi określone w Regulaminie konkursu
oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.
3.2. Praca konkursowa będzie podlegała ocenie formalnej i merytorycznej.
3.3. Ocena formalna prac konkursowych.
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3.3.1. Oceny formalnej prac konkursowych dokonuje Organizator konkursu (Organizator konkursu
powoła komisję)
3.3.2. Organizator konkursu sprawdza:
a) nienaruszalność opakowania prac konkursowych,
b) brak informacji na opakowaniu i elementach prac konkursowych mogących umożliwić
przedwczesną identyfikację Autora pracy.
3.3.3. Organizator konkursu otwiera prace konkursowe w obecności co najmniej trzech członków
Sądu konkursowego i sprawdza ich kompletność.
3.3.4. Organizator konkursu deponuje karty identyfikacyjne i koperty z elektroniczną częścią prac
konkursowych u Sekretarza Gminy Mielnik.
3.3.5. Organizator konkursu sporządza protokół z oceny formalnej prac konkursowych.
3.4. Ocena merytoryczna prac konkursowych
3.4.1. Oceny merytorycznej prac konkursowych dokonuje Sąd konkursowy.
3.4.2. Ocena prac konkursowych jest dokonywana w oparciu o część graficzną i część opisową pracy.
3.4.3. Sąd konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych w oparciu o następujące kryteria:
a) wartość rozwiązania techniczno-konstrukcyjnego (w szczególności: walory użytkowe konstrukcji
obiektu, zastosowanie rozwiązań zapewniających sprawne i ekonomiczne funkcjonowanie,
niezawodność, bezpieczeństwo użytkowników i żeglugi) – kryterium decyduje o ocenie w 50%
całości oceny,
b) oryginalność i walory estetyczne obiektu ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapewnienie
spójności rozwiązań projektowych z istniejącym krajobrazem - kryterium decyduje o ocenie w
50% całości oceny.
3.4.4. Za każde kryterium można otrzymać od 1 do 50 punktów.
3.4.5. Sekretarz Sądu Konkursowego sporządza protokół z przeprowadzonej przez Sąd konkursowy
oceny prac konkursowych.
3.5. Identyfikacja prac
3.5.1. Po rozstrzygnięciu konkursu, w dniu ogłoszenia wyników, Sąd konkursowy dokona
identyfikacji wszystkich prac konkursowych, przyporządkowując je poszczególnym
Uczestnikom w oparciu o sześciocyfrowy numer rozpoznawczy Uczestnika umieszczony na
karcie identyfikacyjnej.
3.5.2 W przypadku stwierdzenia, po identyfikacji prac konkursowych, że praca konkursowa została
złożona przez Uczestnika nie dopuszczonego do złożenia pracy konkursowej, taka praca
zostanie odrzucona (w przypadku nagrodzenia takiej pracy, nagroda nie zostanie wypłacona).
3.6. Ogłoszenie wyników konkursu
3.6.1. Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu, Organizator zawiadomi Uczestników konkursu
o wynikach i otrzymanych ocenach, podając imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i
miejsce zamieszkania (siedzibę) Autorów wybranych prac konkursowych.
3.6.2 Informacja o wynikach konkursu zostanie również zamieszczona na stronie internetowej
Organizatora konkursu oraz odrębnie podana do publicznej wiadomości w terminie
określonym w punkcie 7.3 w rozdziale I niniejszego Regulaminu.
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ROZDZIAŁ VI
Prawa autorskie
1. Prawa autorskie
1.1. Organizator dopuszcza możliwość organizacji prezentacji złożonych prac konkursowych podczas
wystawy zorganizowanej po rozstrzygnięciu konkursu.
1.2. Po zakończeniu wystawy prace konkursowe, którym nie przyznano nagród, będą mogły zostać
odebrane przez Uczestników konkursu, za pokwitowaniem, w terminie 3 miesięcy od
zakończenia wystawy.
1.3. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe stają się własnością Organizatora konkursu.
1.4. Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu nie może naruszać praw autorskich
Uczestników konkursu.
1.5. Organizator konkursu ma prawo do bezpłatnej prezentacji wszystkich prac.
1.6. Organizatorowi konkursu przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania ze wszystkich
otrzymanych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji:
- zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie
odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video,
techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika;
- publicznego udostępniania, tj. rozpowszechniania w szczególności na ogólnodostępnej wystawie
lub ekspozycji, dla celów promocyjnych, w katalogu konkursowym oraz w środkach masowego
przekazu, a także wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci
multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu.
1.7. Organizator konkursu nabywa, bez odrębnego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do
nagrodzonych prac konkursowych, z których korzystać może na następujących polach eksploatacji:
- opracowywania utworu, w tym, w szczególności jego przeróbkach lub adaptacjach,
- opracowania utworu polegającego na sporządzeniu utworów zależnych – np. projektów
architektonicznych, budowlanych i wykonawczych
- wykonywania robót budowlanych wg projektów sporządzonych na podstawie utworu.
2. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej przysługują Uczestnikowi konkursu jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
nadanego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Organizatora
konkursu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
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ROZDZIAŁ VII
Umowa w sprawie zamówienia publicznego
1. Dokumenty, które będą wymagane od Wykonawcy – Autora wybranej pracy konkursowej
nagrodzonej zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
1.1. Aby dopuszczalne było zawarcie z Autorem wybranej pracy umowy w sprawie zamówienia na
wykonanie dokumentacji projektowej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości
Niemirów będzie on musiał:
1.1.1. wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz nie podleganie wykluczeniu, na podstawie art. 24 Ustawy.
W tym celu Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
1.1.2. przedstawić opłaconą polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w
zakresie projektowania na kwotę co najmniej 150 000,00 zł. Kopia posiadanej polisy stanowić
będzie załącznik do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do uaktualniania ubezpieczenia
przez cały okres obowiązywania umowy oraz okres trwania rękojmi. W tym celu na 7 dni przed
upływem terminu ważności polisy Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu
potwierdzenie opłacenia.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 9% wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy.
3. Istotne postanowienia umowy w sprawie wykonania projektu (zamówienia)
3.1. Przedmiotem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie:
3.1.1. wykonanie dokumentacji projektowej t.j. wielobranżowego projektu architektonicznobudowlanego kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów wraz z
zagospodarowaniem przyległego terenu w sposób zgodny z wymogami ustawy Prawo
Budowlane, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej a także uzyskanie dla nich wymaganych przepisami prawa, opinii i uzgodnień,
wymaganych do uzyskania pozwoleń na budowę,
3.1.2. opracowanie projektów wykonawczych,
3.1.3. przeprowadzenie niezbędnych badań , inwentaryzacji, analiz, itp.
3.1.4. opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót,
3.1.5. zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części w oświadczenie, że jest ona
wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym technicznobudowlanymi i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć;
3.1.6. uzyskanie pozwoleń na budowę, po otrzymaniu stosownych pełnomocnictw;
3.1.7. sprawowanie przez Autora dokumentacji nadzoru autorskiego podczas realizacji
inwestycji;
3.1.8. przeniesienie na Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do wykonanej
dokumentacji;
3.1.9. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań osobom
wyznaczonym do kierowania projektem przez Zamawiającego.
3.2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy na podstawie koncepcji
architektoniczno-technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości
Niemirów stanowiącej wybraną pracę konkursową, jednakże Zamawiający zastrzega sobie
prawo do nieodpłatnego zlecenia Wykonawcy wprowadzenia do dokumentacji projektowej
zmian w stosunku do tej koncepcji na etapie opracowania projektu budowlanego, jeżeli uzna
to za celowe z uwagi na warunki realizacji lub przeznaczenie obiektu.
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3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia kompletnego projektu (tzn. budowlanego i
wykonawczego) kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów w
terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3.4. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności
wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych, w tym wynagrodzenie za wszystkie
wykonane prace, dojazdy, transport, diety, uczestnictwo w radach technicznych, nadzór,
noclegi, uzgodnienia projektu, badania, mapy projektowe itp. nie może przekroczyć 4,3%
zatwierdzonych kosztów inwestycji.
3.5. Wykonawca zobowiązany będzie do powierzenia wykonania umowy wyłącznie osobom
posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy czym dokumentacja projektowa
zostanie podpisana przez osoby, które zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej
Polskiej są uprawnione do wykonania dokumentacji projektowej dla celów uzyskania decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwoleń na budowę.
3.6. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że przysługują mu autorskie
prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy oraz, że przy
wykonywaniu umowy nie naruszy żadnych praw autorskich, ani innych praw własności
intelektualnej przysługujących osobom trzecim.
3.7. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru poszczególnych opracowań, Wykonawca
przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących
przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na następujących polach
eksploatacji, wymienionych w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), dotyczących w szczególności:
1. realizacji projektu;
2. utrwalania;
3. zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie,
4. wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych,
cyfrowych, technik video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika;
5. wykonania lub zlecania innym podmiotom zależnych praw autorskich;
6. publicznego udostępniania, w szczególności na publicznej wystawie lub ekspozycji,
7. wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu;
8. wprowadzania poprawek w trakcie budowy, nie naruszających w sposób istotny założeń
przestrzennych projektu;
9. obrotu oryginałem albo egzemplarzem, na których utwór (projekt) utrwalono,
10. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
Wykonawcy zapewnia się nieograniczone w czasie prawo do korzystania w kraju i poza jego
granicami, wyłącznie w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych), referencyjnych i
promocyjnych, z projektów będących przedmiotem praw autorskich bez prawa pobierania
wynagrodzenia lub innych bezpośrednich korzyści z tego tytułu przez Projektanta lub osobę trzecią.

Regulamin zatwierdził:
Wójt Gminy Mielnik
Adam Tobota
Mielnik, 23/01/2013 r.

Regulamin opracowali:
1) Dariusz Romaniuk Samodzielnie stanowisko ds. inwestycji gospodarki komunalnej i drogownictwa
2) Agnieszka Koc, Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, zamówień publicznych i oświaty
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ROZDZIAŁ VIII
Wzory dokumentów
1.

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z
załącznikami.
Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE
KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-TECHNICZNEJ KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ
PRZEZ RZEKĘ BUG W MIEJSCOWOŚCI NIEMIRÓW
1. Dane Uczestnika konkursu:
a) Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie jest*:
………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba)

b) Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są*:
……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba)

……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba)

……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba)

2. Zgodnie z dołączonym do Wniosku pełnomocnictwem, Pełnomocnikiem Uczestnika konkursu/
Uczestników konkursu jest:**
.......................................................................................................................................
(należy uwzględnić odpowiednio załącznik nr 8a lub 8b do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie)

3. Korespondencję dotyczącą konkursu należy kierować na adres:
...................................................................................................................................................
(adresat korespondencji)

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

...................................................................................................................................................
(telefon)

...................................................................................................................................................
(fax)

...................................................................................................................................................
(e-mail)

Jako Uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursie/ Uczestnicy wspólnie biorący udział w
konkursie* niniejszym składam/ składamy* Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na
opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w
miejscowości Niemirów oraz oświadczam/ oświadczamy*, że:
1. w załączeniu składam/ składamy* wymagane dokumenty i oświadczenia, wskazane w części A
Regulaminu konkursu.
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2. zapoznałem / zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu konkursu i nie wnoszę/ wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz uzyskałem/ uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania pracy konkursowej.
3. Jestem związany/ jesteśmy związani warunkami niniejszego konkursu, określonymi w Regulaminie.

* niepotrzebne skreślić
** wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika

...............................................
miejscowość, data

……........................................................
(pieczątka i podpis uczestnika konkursu//osób uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania uczestnika)

Indeks załączonych dokumentów
1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie,
Wykaz osób,
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
Oświadczenie dotyczące praw autorskich,
Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w konkursie, o których mowa w art. 22 ust. 1 w
zw. z art. 115 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ), określone w ogłoszeniu o konkursie.

...............................................
miejscowość, data

.........................................................
(pieczątka i podpis uczestnika konkursu/ /osób uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania uczestnika)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

WYKAZ OSÓB*
Warunek zostanie spełniony, jeśli Uczestnik konkursu wykaże, że dysponuje następującymi osobami,
które będą wchodziły w skład zespołu projektowego które, w razie wyboru ich pracy, będą brały
udział w realizacji zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia
lub w którym prowadzi działalność;
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez
ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym
prowadzi działalność.
W przypadku „Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten może
być spełniony łącznie.
Lp.

Imię i nazwisko członka
zespołu projektowego

własnoręczny podpis
poświadczający posiadanie
wymaganych uprawnień i wolę
udziału w pracach zespołu
projektowego

uprawnienie do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
1
…
uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń
1
…
Pozostali członkowie zespołu projektowego
1
2
…
Tym samym oświadczam, że dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i potencjałem
pozwalającym na prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu konkursu i zamówienia będącego
jego efektem.
*Uwaga:
W tabeli powyżej należy wymienić wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu projektowego.

...............................................
miejscowość, data

.........................................................
(pieczątka
i
podpis
uczestnika
konkursu/osób
uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania uczestnika)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w konkursie w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ).

...............................................
miejscowość, data

.........................................................
(pieczątka
i
podpis
uczestnika
konkursu//osób
uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania uczestnika)
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU DOT. PRAW AUTORSKICH
1. Działając w imieniu własnym/ reprezentowanego przeze mnie Uczestnika konkursu* niniejszym
zobowiązuję się, że przy tworzeniu koncepcji będącej przedmiotem niniejszego konkursu nie naruszę/nie
naruszy on praw autorskich osób trzecich ani innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom
trzecim, oraz że będą mu przysługiwały wszystkie prawa do koncepcji architektonicznej zgłoszonej w
niniejszym konkursie. Oświadczam również, że Uczestnik konkursu poniesie wyłączną, pełną i
nieograniczoną odpowiedzialność majątkową i osobistą oraz zobowiązuje się bezwarunkowo zwolnić
Organizatora konkursu z jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku zgłoszenia roszczeń przeciwko
Organizatorowi konkursu, gdyby przy tworzeniu pracy konkursowej zostały naruszone przez Uczestnika
konkursu prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, bądź jakiekolwiek inne prawem chronione
interesy osób trzecich.
2. Ponadto oświadczam w imieniu własnym/reprezentowanego przeze mnie Uczestnika konkursu*, że wyrażam
zgodę na:
a) prezentację zgłoszonej przez niego pracy projektowej podczas wystawy konkursowej;
b) korzystania przez Organizatora konkursu ze zgłoszonej przez Uczestnika konkursu pracy projektowej na
następujących polach eksploatacji:
– zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy
użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video, techniką komputerową
lub przy pomocy rzutnika;
– publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, dla celów
promocyjnych Organizatora konkursu, w katalogu konkursowym oraz w środkach masowego przekazu, a
także wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i
teleinformatycznej, w tym Internetu; bez obowiązku zapłaty z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia na
rzecz Uczestnika konkursu i członków zespołu projektowego.
3. Ponadto oświadczam, że w przypadku, gdy zgłoszona przeze mnie / reprezentowanego przeze mnie
Uczestnika konkursu* praca projektowa (zwana również utworem) zostanie nagrodzona, na Organizatora
konkursu przeniesione zostaną w dacie przyznania nagrody automatycznie, bez konieczności składania przez
Organizatora ani Uczestnika jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli i nieodpłatnie, autorskie prawa
majątkowe do pracy projektowej Uczestnika na następujących polach eksploatacji:
a) wskazanych w pkt. 2 powyżej,
b) opracowywanie utworu, w szczególności jego przeróbki lub adaptacje; każde takie opracowanie zostanie
powierzone autorowi utworu, o ile będzie wykonane zgodnie ze wskazówkami Organizatora konkursu i
bez dodatkowego wynagrodzenia,
c) wykonywanie robót budowlanych wg projektów sporządzonych na podstawie utworu,
d) opracowanie utworu polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, projektów architektonicznych,
budowlanych i wykonawczych, każde takie opracowanie zostanie powierzone Autorowi utworu.

..............................................
miejscowość, data

.........................................................
(pieczątka
i
podpis
uczestnika
konkursu//osób
uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania uczestnika)

* niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 5A DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

PEŁNOMOCNICTWO
Uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania)

ustanawia pełnomocnika:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(nazwa pełnomocnika oraz jego adres)

do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie i składania oświadczeń woli w jego
imieniu.

UWAGA: dokument powinien być podpisany przez osobę/ osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie.

...............................................
miejscowość, data

.........................................................
(pieczątka
i
podpis
uczestnika
konkursu/osób
uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania uczestnika)
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ZAŁĄCZNIK NR 5B DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

PEŁNOMOCNICTWO

Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie* :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania)

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania)

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania)

ustanawiają wspólnego pełnomocnika:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(nazwa pełnomocnika oraz jego adres)

do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie i składania oświadczeń woli w jego
imieniu.

...............................................
miejscowość, data

.........................................................
(pieczątka
i
podpis
uczestnika
konkursu/osób
uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania uczestnika)

...............................................
miejscowość, data

.........................................................
(pieczątka
i
podpis
uczestnika
konkursu/osób
uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania uczestnika)

...............................................
miejscowość, data

.........................................................
(pieczątka
i
podpis
uczestnika
konkursu/osób
uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania uczestnika)

*UWAGA: dokument winien być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
KAŻDEGO z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie.
*UWAGA: należy wymienić wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie
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2. Wzór karty identyfikacyjnej
Kartę identyfikacyjną, sporządzoną zgodnie z poniższym wzorem, należy w zamkniętej kopercie dołączyć
do pracy konkursowej.

KARTA IDENTYFIKACYJNA
UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI
ARCHITEKTONICZNO-TECHNICZNEJ KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZEZ RZEKĘ
BUG W MIEJSCOWOŚCI NIEMIRÓW*
1. Dane Uczestnika konkursu:
a) Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie*:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba)

b) Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są*:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba)

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ nazwa oraz miejsce zamieszkania/ siedziba)

2. Lista członków zespołu projektowego:
L.P.

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA ZESPOŁU
PROJEKTOWEGO

WŁASNORĘCZNY PODPIS

Sześciocyfrowy numer rozpoznawczy, którym oznaczona jest praca konkursowa:

...............................................
miejscowość, data

.........................................................
(pieczątka
i
podpis
uczestnika
konkursu/osób
uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania uczestnika)

*

niepotrzebne skreślić
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