
 

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI POMNIKA „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

 

 

 

GMINA – MIASTO STARGARD 

 

REGULAMIN KONKURSU REALIZACYJNEGO 

na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej  

pomnika  

„STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE  

W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” 

 na terenie  przy skrzyżowaniu  ulic:  

Marii Skłodowskiej - Curie i Kazimierza Wielkiego w Stargardzie 

 

 

 

 

Stargard, styczeń 2018 r. 

 



 
 

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika 

 „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”  

na terenie przy skrzyżowaniu ulic: Marii Skłodowskiej - Curie i Kazimierza Wielkiego w Stargardzie – REGULAMIN KONKURSU 

 

2 

 

 

DZIAŁ I PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE .......................................................................... 3 

ROZDZIAŁ 1 ORGANIZATOR, ZAMAWIAJĄCY, PODSTAWA PRAWNA, FORMA I PRZEDMIOT KONKURSU .......... 3 

ROZDZIAŁ 2 WYTYCZNE MERYTORYCZNE - SZCZEGÓŁOWE UWARUNKOWANIA ................................................. 6 

ROZDZIAŁ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE ............................................................................................. 9 

ROZDZIAŁ 4 TERMINY .................................................................................................................................................... 11 

ROZDZIAŁ 5 NAGRODY ................................................................................................................................................. 12 

ROZDZIAŁ 6 SĄD KONKURSOWY ................................................................................................................................. 15 

ROZDZIAŁ 7 SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ORGANIZATOREM I WYJAŚNIANIA TREŚCI REGULAMINU .... 17 

DZIAŁ II SKŁADANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ................................ 19 

ROZDZIAŁ 8 FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE .......... 19 

ROZDZIAŁ 9 WYMAGANE DOKUMENTY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W 

KONKURSIE .................................................................................................................................................................. 20 

DZIAŁ III SKŁADANIE PRACY KONKURSOWEJ ................................................................................... 22 

ROZDZIAŁ 10 FORMA OPRACOWANIA, ZAKRES ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ ........... 22 

ROZDZIAŁ 11 MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH ................................................................. 24 

ROZDZIAŁ 12 KRYTERIA I ZNACZENIE KRYTERIÓW OCENY PRAC KONKURSOWYCH ........................................... 25 

DZIAŁ IV SPRAWY ORGANIZACYJNE ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINUZWIĄZANE Z KONKURSEM ........ 27 

ROZDZIAŁ 13 JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA ................................................................................................................. 27 

ROZDZIAŁ 14 PRAWA AUTORSKIE ............................................................................................................................... 27 

ROZDZIAŁ 15 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WYSTAWA PRAC KONKURSOWYCH ............................................ 29 

ROZDZIAŁ 16 UNIEWAŻNIENIE KONKURSU ............................................................................................................... 30 

ROZDZIAŁ 17 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ .............................................................................. 30 

ROZDZIAŁ 18 USTALENIA WIĄŻĄCE UCZESTNIKA I ORGANIZATORA KONKURSU ............................................... 31 

DZIAŁ V ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ........................................................................................... 32 

ZAŁĄCZNIK NR 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W KONKURSIE. ....................................................... 33 

ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE ZGODNIE Z REGULAMINEM 

ORAZ ZWIĄZANIU REGULAMINEM I AKCEPTACJI JEGO WARUNKÓW....................................................................................... 34 

ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU O PRAWACH AUTORSKICH. .......................................................... 35 

ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ AUTORÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PRACY KONKURSOWEJ ........ 36 

ZAŁĄCZNIK NR 5 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O BRAKU WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. .......... 37 

ZAŁĄCZNIK NR 5A POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA. .............................................................................................. 38 

ZAŁĄCZNIK NR 6 POKWITOWANIE ODBIORU PRACY KONKURSOWEJ. ....................................................................................... 39 

ZAŁĄCZNIK NR 7 KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA. .................................................................................................... 40 

ZAŁĄCZNIK NR 8 OFEROWANA CENA ZA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ I WYKONANIE POMNIKA .......................................... 41 

ZAŁĄCZNIK NR 9 WZÓR UMOWY NA WYKONANIE POMNIKA ............................................................................................... 42 

ZAŁĄCZNIK NR 9A WZÓR UMOWY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ................................ 48 

ZAŁĄCZNIK NR 10 LOKALIZACJA. ....................................................................................................................................... 54 

ZAŁĄCZNIK NR 11 OBSZAR KONKURSU ............................................................................................................................. 55 

ZAŁĄCZNIK NR 12 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA ....................................................................................................... 56 

 

 

  

file:///E:/26.01.2018%20r/POMNIK%20PATRIOTYCZNY%20-%20REGULAMIN%20PO%20SPOTAKNIACH%2024%20i%2025.01.2018.docx%23_Toc504997804
file:///E:/26.01.2018%20r/POMNIK%20PATRIOTYCZNY%20-%20REGULAMIN%20PO%20SPOTAKNIACH%2024%20i%2025.01.2018.docx%23_Toc504997812
file:///E:/26.01.2018%20r/POMNIK%20PATRIOTYCZNY%20-%20REGULAMIN%20PO%20SPOTAKNIACH%2024%20i%2025.01.2018.docx%23_Toc504997815
file:///E:/26.01.2018%20r/POMNIK%20PATRIOTYCZNY%20-%20REGULAMIN%20PO%20SPOTAKNIACH%2024%20i%2025.01.2018.docx%23_Toc504997820
file:///E:/26.01.2018%20r/POMNIK%20PATRIOTYCZNY%20-%20REGULAMIN%20PO%20SPOTAKNIACH%2024%20i%2025.01.2018.docx%23_Toc504997827


 
 

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika 

 „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”  

na terenie przy skrzyżowaniu ulic: Marii Skłodowskiej - Curie i Kazimierza Wielkiego w Stargardzie – REGULAMIN KONKURSU 

 

3 

 

 

 

Rozdział 1 

ORGANIZATOR, ZAMAWIAJĄCY, PODSTAWA PRAWNA, FORMA I PRZEDMIOT KONKURSU 

§1. 1. Organizatorem konkursu (zwanym również Organizatorem lub Zamawiającym) jest: 

Gmina - Miasto Stargard 

ul. Hetmana Stefan Czarnieckiego 17  

73 – 110 Stargard  

adres strony www:  http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list 

kontakt e-mail: zamowieniapubliczne@um.stargard.pl 

Sekretarz: 

Sylwia KULECZKO – Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

tel. 91 577 09 01 

e-mail: s.kuleczko@um.stargard.pl 
 

Zastępca sekretarza: 

Marta LEWANDOWSKA - FELISIAK – Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 
 

tel. 91 834 10 81 
 

e-mail: m.felisiak@um.stargard.pl 
 

w sprawach związanych z Regulaminem i składaniem wniosków o dopuszczenie do udziału 

zamowieniapubliczne@um.stargard.pl   

Biuro zamówień publicznych tel. 91 578-35-79 

2. Przepisy prawne mające w szczególności zastosowanie w niniejszym konkursie: 

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) 

zwana dalej „ustawą PZP”, 

2) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 880), 

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), 

4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129  

z późn. zm.), 

5) 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 robót budowlanych określonych w programie 

   DZIAŁ I 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 
 

http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list
mailto:zamowieniapubliczne@um.stargard.pl
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mailto:zamowieniapubliczne@um.stargard.pl
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funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.) oraz Regulamin 

konkursu zatwierdzony przez Zamawiającego, zwany dalej „Regulaminem”. 

3. Postępowanie zorganizowane jest w formie konkursu jednoetapowego, w którym Uczestnicy 

składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Organizator konkursu dopuszcza do 

udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających 

wymagania określone w Regulaminie. 

4. Forma konkursu – realizacyjny, otwarty, jednoetapowy. 

5. Niniejszy konkurs, zgodnie z art. 110 ustawy PZP, jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez 

publiczne ogłoszenie, Zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do 

wybranej przez Sąd Konkursowy pracy konkursowej. Nagrodą, oprócz kwoty ustalonej w  § 5 ust. 

3, pkt 1) Regulaminu, będzie zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, 

kierowane do autora lub zespołu autorskiego najlepszej pracy konkursowej, wybranej przez Sąd 

Konkursowy.  

6. Zamawiający zapewnia, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu przez Sąd Konkursowy, niemożliwe 

będzie zidentyfikowanie autorów prac konkursowych. 

7. Uczestnicy konkursu przedstawiają w tym samym terminie, na podstawie jednakowych warunków 

w odpowiedzi na ogłoszenie Zamawiającego twórcze prace projektowe, zawierające opracowanie 

tego samego zakresu, w celu wyboru najlepszej pracy konkursowej przez niezależny 

i profesjonalny Sąd Konkursowy. 

8. Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników konkursu 

przeznaczonej do realizacji koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej Pomnika o charakterze 

patriotycznym wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na terenie parku miejskiego przy 

skrzyżowaniu ulic: Kazimierza Wielkiego i Marii Skłodowskiej-Curie w Stargardzie oraz 

przeniesienie autorskich praw majątkowych (Rozdział 14) do wybranych przez Sąd Konkursowy 

prac na zasadach określonych w Regulaminie.  

9. Celem konkursu jest: 

1) wybór najlepszej koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej Pomnika o charakterze 

patriotycznym wraz z zagospodarowaniem terenu jego otoczenia, o wyrazistej symbolice, 

odznaczającej się wysokimi walorami artystycznymi, spełniającej założenia ideowe 

Organizatora określone w § 2 ust. 3 Regulaminu,  

2) wyłonienie przez Sąd Konkursowy, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami 

Regulaminu, do trzech najlepszych prac konkursowych, które otrzymają nagrody 

równorzędne,  

3) przeprowadzenie parodniowych konsultacji społecznych, których elementem będzie 

możliwość głosowania nad nagrodzonymi pracami zaprezentowanymi na stronie internetowej 

Organizatora konkursu, 

4) wskazanie przez Sąd Konkursowy, który kierując się nadal kryteriami konkursu, uwzględni, 

odpowiednio do ich znaczenia dla oceny prac, wnioski z konsultacji społecznych,  autora 

zwycięskiego projektu bądź zespołu autorskiego spośród projektów nagrodzonych, 

posiadającego organizacyjno-prawne możliwości wykonania Pomnika, który, z zastrzeżeniem 

§5 ust. 8, zostanie zaproszony do negocjacji w celu udzielenia zamówienia w postępowaniu 

prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie 

zaprojektowanie i realizacja Pomnika wraz z posadowieniem, opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu fragmentu parku miejskiego 
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w  granicach obszaru zadania konkursowego, opisanego w § 2 ust. 1, 2 Regulaminu oraz 

pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji (szczegółowy zakres przedmiotu 

zamówienia opisano w  ust. 14 pkt 1 i 2 i ust. 15). 

10. Projekt konkursowy stanowić będzie podstawę do działań organizacyjno-prawnych, 

zmierzających do zrealizowania Pomnika i zagospodarowania jego otoczenia w jak najkrótszym 

terminie, z dopuszczeniem etapowania inwestycji. Zadaniem Uczestników będzie przedstawienie 

projektów realnych pod względem technologicznym do wykonania Pomnika w terminie do 11 

listopada 2018 r. i propozycji etapowania zagospodarowania jego otoczenia a także wstępnych 

kosztów robót budowlanych, stosownie do zakresu poszczególnych etapów. Przedkładając pracę 

konkursową uczestnik tym samym deklaruje, że w przypadku wybrania jej jako najlepszej, jest on, 

jako wykonawca, w stanie wykonać w  pełnym zakresie pomnik/instalację do dnia 11 listopada 

2018 r. (przy założeniu zawarcia umowy najpóźniej do 5 czerwca 2018 r.).   

11. Obszar zadania konkursowego to fragment parku miejskiego położony nad rzeką Iną w  graniach 

tzw. plant stargardzkich wokół Starego Miasta, stanowiący komponowany układ alei i dróg 

parkowych położony przy skrzyżowaniu dróg: krajowej Nr 20, wojewódzkiej nr 106 i drogi 

gminnej. Lokalizację inwestycji i granice terenu opracowania konkursowego przedstawiają 

załączniki graficzne nr 10 i nr 11. 

12. Rozwiązania w pracach projektowych, przyjęte na obszarze konkursowym, muszą uwzględniać 

powiązania przestrzenne i funkcjonalne z terenami położonymi w jego bezpośrednim otoczeniu. 

Dopuszcza się tym samym przekroczenie wyznaczonych granic opracowania w celu pokazania 

powiązań projektowanego zagospodarowania z elementami istniejącymi poza terenem objętym 

konkursem, np. w odniesieniu do przebiegu krawężników chodników, ścieżek rowerowych, jezdni, 

ciągłości różnych rodzajów nawierzchni itp. 

13. Podstawą opracowania pracy konkursowej jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru opracowania konkursowego (patrz § 2, ust. 4) i  inne uwarunkowania 

opisane w Regulaminie konkursu. 

14. Maksymalny planowany łączny koszt inwestycji, realizowanej na podstawie pracy konkursowej, 

z wyłączeniem wykonania prac budowlanych związanych z  zagospodarowaniem terenu 

otoczenia Pomnika w obszarze konkursu, nie może przekroczyć 500 000 złotych brutto 

(słownie: pięćset tysięcy złotych brutto) i obejmuje: 

1) koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi pozwoleniami – niezbędnej dla 

wybudowania pomnika/instalacji zgodnie z pracą konkursową, 

2) koszt wszystkich robót, czynności i prac związanych z budową pomnika/instalacji, a  w tym: 

a) prace związane z ewentualnym wykonaniem modelu wykonawczego rzeźby w skali 1:1 

na podstawie projektu będącego I NAGRODĄ (jeśli jest to niezbędne), 

b) w przypadku rzeźby z metalu - wykonania stosownego odlewu, 

c) wszelkie niezbędne prace, czynności i roboty budowlane związane z posadowieniem, 

instalacją i montażem rzeźby/instalacji, 

d) wykończenie cokołu (jeśli występuje), 

e) wykonanie wszelkich instalacji będących elementem nagrodzonej pracy (iluminacje, 

podświetlenia itp.),  

f) wykonanie tablicy okolicznościowej, 

g) sprawowanie nadzoru autorskiego w procesie realizacji i montażu rzeźby, 
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h) koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu 

(obszar objęty zagospodarowaniem określa Regulamin).  

Cena nie obejmuje – kosztów realizacyjnych zagospodarowania terenu. Zagospodarowanie 

terenu zrealizuje Zamawiający własnymi środkami – z wyjątkiem elementów zagospodarowania 

terenu będących integralną częścią pracy konkursowej (rzeźby, pomnika lub instalacji 

przestrzennej), które są kosztem wykonawcy.  

15. Przedmiotem zamówienia udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki będą prace i czynności 

polegające: 

1) na wykonaniu ostatecznej koncepcji rozwiązania nagrodzonego I NAGRODĄ,  

2) na wykonaniu wszystkich niezbędnych prac, czynności i robót budowlanych związanych 

z  wykonaniem Pomnika – dzieła rzeźbiarskiego/instalacji, posadowieniem, instalacją, 

montażem i wykończeniem w zalecanym przez Zamawiającego terminie do 11 listopada 

2018 roku – zgodnie z zakresem § 2 projektu umowy (załącznik nr 9) za wynagrodzeniem 

określonym w nagrodzonej pracy konkursowej,  

3) na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowlanej 

i wykonawczej sst, przedmiary i kosztorys inwestorski, w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego obiektu (t.j. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1129, z pózn. zm.), która stanowić będzie rozwinięcie i uszczegółowienie pracy 

konkursowej, zgodnie z zakresem § 2 wzoru umowy (Załącznik nr 9 a) za wynagrodzeniem 

określonym w  nagrodzonej pracy konkursowej,  

4) na pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, zgodnie z warunkami zawartymi 

w istotnych postanowieniach umowy, podanych w załącznikach nr 9 i nr 9a do Regulaminu. 

Rozdział 2 

WYTYCZNE MERYTORYCZNE - SZCZEGÓŁOWE UWARUNKOWANIA 

§2. 1. Lokalizacja (Załącznik nr 10, nr 11 do Regulaminu): 

Teren opracowania konkursowego (miejsce posadowienia Pomnika) to część terenu działki 

Gminy Miasto Stargard nr 268/2 z obrębu 13 o powierzchni ok. 0,35 ha stanowiący fragment 

parku miejskiego, położony w Centrum Stargardu nad rzeką Iną przy skrzyżowaniu czterech ulic: 

Marii Skłodowskiej - Curie, Bydgoskiej (ulice kategorii dróg krajowych Nr 20), Kazimierza 

Wielkiego (ulica gminna) i Obwodnicy Staromiejskiej (droga wojewódzka Nr 106). 

2. Zagospodarowanie terenu: 

Teren objęty konkursem to fragment obszaru zabytkowego objętego ochroną konserwatorską 

na podstawie przepisów odrębnych - część terenu Starego Miasta, mieszcząca się w obrębie 

murów miejskich wraz z przyległym obszarem - miejsce fos i wałów obronnych, stanowiący 

komponowany układ alei i dróg parkowych, powstałych w wyniku zamierzonych działań 

zagospodarowania terenu dawnych fortyfikacji średniowiecznych i nowożytnych, jako terenów 

spacerowych wokół Starego Miasta. Teren położony jest pomiędzy Aleją spacerową wzdłuż rzeki 

Iny a ulicą Marii Skłodowskiej – Curie. Od strony południowej przylega do ul. Kazimierza 



 
 

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika 

 „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”  

na terenie przy skrzyżowaniu ulic: Marii Skłodowskiej - Curie i Kazimierza Wielkiego w Stargardzie – REGULAMIN KONKURSU 

 

7 

 

Wielkiego z parkiem Jagiellońskim po drugiej stronie ulicy i skrzyżowania ul. Bydgoskiej 

z Obwodnicą Staromiejską. 

Przy wyborze lokalizacji Pomnika uwzględniono położenie terenu w odległości ok. 250 m od 

Kolegiaty Najświętszej Marii Panny Królowej Świata, jednego z najcenniejszych zabytków 

Pomorza Zachodniego oraz Rynku Staromiejskiego.  Rynek Staromiejski i Kolegiata NMP to 

historycznie i współcześnie miejsca celebracji ważnych uroczystości dla Miasta i jego 

mieszkańców, w tym świąt państwowych i innych. Wybrana lokalizacja Pomnika charakteryzuje 

się bardzo dobrą ekspozycją na tle wysokiej zieleni i sylwety Starego Miasta z bryłą kolegiaty 

NMP od strony ulicy Bydgoskiej i Obwodnicy Staromiejskiej. Odległość do najbliższych kilku 

dużych parkingów wynosi 200 m - 300 m. 

Aktualnie przystąpiono do rewitalizacji najbliżej położonych parków (parku Jagiellońskiego 

i  parku przy ul. Andersa).   

Nowe zagospodarowanie przestrzeni parków miejskich w połączeniu z realizacją dominanty 

plastycznej – Pomnika na wskazanym terenie stworzy nową jakość miejsca, wykreowaną dla 

użytkowników tej przestrzeni.  

Ze względu na usytuowanie przy skrzyżowaniu ulic dominuje tu ruch kołowy.  

Teren jest dostępny dla pieszych od strony ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Marii Skłodowskiej-Curie 

poprzez przejścia z sygnalizacją świetlną. W związku z planowaną budową ronda na skrzyżowaniu 

ulic: Bydgoskiej, Marii Skłodowskiej - Curie, Kazimierza Wielkiego, Obwodnicy Staromiejskiej, 

ulegnie zmianie geometria skrzyżowania, usytuowanie ścieżki rowerowej, chodników i przejść dla 

pieszych. W ramach przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 20 planowana jest także wycinka 

kolidujących z inwestycją drzew.  

Po przebudowie skrzyżowania nastąpi poprawa estetyki i standardu nawierzchni, oświetlenia, 

oznakowania drogowego i kompozycji zieleni w pasie drogowym.  

W ramach bieżących prac utrzymaniowych na terenie parku, na podstawie oceny stanu 

fitosanitarnego drzew i krzewów znajdujących się na terenie objętym opracowaniem, uzyskano 

zgodę Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wycinkę drzew 

chorych i zagrażających (m.in. z gatunku topola). Wycinka zostanie przeprowadzona do końca 

marca br.  

3. Koncepcja ideowa:  

„STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE” 

 Pomnik idei, a nie zdarzenia, czy też konkretnej osoby, 

 Pomnik powinien być realizacją, z którą identyfikować się będą wszyscy 

Stargardzianie, wszyscy Polacy, powinien łączyć, a nie dzielić, 

 patriotyzm należy rozumieć bardzo szeroko, jako pracę na rzecz Ojczyzny, dla dobra 

kraju i  narodu, walkę o Jej Niepodległość, wierność zasadom, wypełnianie 

obowiązków obywatelskich, społecznych, politycznych, zawodowych. 

4. Dokumenty planistyczne:  

1) Na terenie objętym opracowaniem konkursowym obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego, dotyczący terenu 

w rejonie ulic: Robotniczej, Marii Skłodowskiej-Curie, Jana Kilińskiego, Gdańskiej, przyjęty 
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uchwałą Nr XII/142/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 listopada 2011 

r., w którym teren konkursu przeznaczony jest pod zieleń parkową oznaczoną symbolem 

ZP.37.  

2) Lokalizacja Pomnika znajduje się na terenie przyległym do terenu Starego Miasta, 

mieszczącego się w obrębie murów miejskich będącym fragmentem dawnych fos i wałów 

obronnych, w całości wpisanym do rejestru zabytków pod nr rej. 40, decyzją nr Kl-V-0/19/55 

z dnia 22.04.1955 r. W granicach wpisu na terenie objętym planem ochronie podlega, cyt. 

….ukształtowanie terenu, układ kompozycyjny i skład gatunkowy zespołu zieleni, zachowane 

elementy architektury technicznej i urządzeń hydrotechnicznych – mosty, mostki, kamienne 

umocnienia brzegów, kanały odwadniające. Wymogiem ochrony jest:  

- zachowanie ww. wymienionych elementów układu, 

- pełna rewaloryzacja zespołu zieleni z zachowaniem elementów układu, w oparciu 

o uzgodnioną z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (ZWKZ) 

dokumentację projektową,  

- uzyskanie zezwolenia ZWKZ na wykonanie wszelkich prac…” 

3) Teren jest położony w strefie „W.II” częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. 

Wymogiem w strefie „W.II” jest, cyt. ”…. 

- współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami 

ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym powiadamianie 

o zamiarze podjęcia prac ziemnych;  

- przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na 

zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczących ochrony zabytków….”  

5. Wytyczne projektowe: 

1) Zadaniem uczestników jest opracowanie koncepcji Pomnika wyrażającego idę i przesłanie 

określone w § 2 ust. 3 oraz najlepszego pod względem urbanistycznym, architektonicznym, 

krajobrazowym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym zagospodarowania jego otoczenia 

i powiązania z pozostałymi przestrzeniami publicznymi – nowego zagospodarowania parku 

Jagiellońskiego i planowanej przebudowy skrzyżowania dróg krajowych (ul. Bydgoska, 

ul. Marii Skłodowskiej Curie) z ul. Kazimierza Wielkiego i Obwodnicą Staromiejską.  Łączna 

powierzchnia terenu podlegającego opracowaniu wynosi ok. 0,35 ha. 

2) Zakres opracowania został zaznaczony na mapie zasadniczej – Załącznik Nr 11. 

3) Pomnik stanowić ma dominantę plastyczną założenia.  

4) Realizacja artystyczna powinna wykorzystywać czytelną symbolikę kojarzoną z Polską – bez 

narzucania artyście konkretnych rozwiązań. 

5) Projektowany Pomnik ma stanowić materialne wyobrażenie idei, ma być pomnikiem idei, 

a nie konkretnych postaci czy też wydarzeń historycznych. Dopuszcza się metaforyczną 

prezentację idei za pomocą przedstawień figuralnych, scen alegorycznych.  

6) Jako preferowane przyjmuje się następujące cechy kompozycyjne: 

- oszczędność i prostota wyrazu, 

- wyrazistość formy, 
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- odwołania do znanych, utrwalonych w tradycji form apoteozy Ojczyzny i Niepodległości. 

7) Wymaga się od Uczestnika konkursu uwzględnienia w projekcie umieszczenia na Pomniku 

napisów, w tym wskazującego na fakt, iż realizacja związana jest z rocznicą odzyskania 

Niepodległości, o następującej treści: 

„STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE” 

„ W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” 

8) Forma i parametry planowanego Pomnika nie zostały określone, przy czym od Uczestników 

konkursu oczekiwane jest przedstawienie własnej propozycji formy, zastosowanych 

materiałów, gabarytów obiektu oraz powierzchni założenia.  

9) Zagospodarowanie otoczenia Pomnika powinno być dostosowane do organizacji 

uroczystości związanych z obchodami świąt lokalnych i państwowych dla około 300 osób, 

jednocześnie harmonijnie wpisywać się w parkowe przeznaczenie tego terenu, 

z zastrzeżeniem, że maksymalna powierzchnia terenu utwardzonego (alejki, plac wokół 

pomnika i inne) w  graniach opracowania (Załącznik nr 11) nie powinna przekroczyć 25%. 

W  możliwie największym stopniu zachowana ma być zieleń wysoka, w ramach projektu 

uzupełniona o nowe nasadzenia, płaszczyzny zielone, przesadzenia.  

10) Realizacja Pomnika wraz z jego otoczeniem powinna przekształcić teren w przestrzeń 

publiczną o wysokiej jakości zagospodarowania, adekwatnej do rangi miejsca położonego 

w  Centrum Stargardu, przeznaczonego między innymi do kontynuacji uroczystości 

lokalnych i państwowych odbywających się w zlokalizowanej w niewielkiej odległości 

Kolegiacie NMP Królowej Świata i na Rynku Staromiejskim. 

11) W bezpośrednim sąsiedztwie na skrzyżowaniu dominuje ruch kołowy. Projektanci powinni 

uwzględnić przebieg planowanych ścieżek rowerowych i nowych miejsc lokalizacji przejść 

dla pieszych ujętych w dokumentacji techniczno-budowlanej przebudowy skrzyżowania 

ul.  Bydgoskiej.  

12) Projekt Pomnika powinien uwzględniać koszt realizacji całości przedsięwzięcia określony 

w §  1 ust. 14 Regulaminu konkursu. 

13) W projekcie należy uwzględnić możliwość etapowania inwestycji. Przyjęte rozwiązania 

projektowe dotyczące Pomnika powinny zapewnić realną możliwość technologiczno-

wykonawczą jego wykonania i posadowienia w zalecanym terminie do 11 listopada 2018r. 

Kompleksowe zagospodarowanie parku miejskiego w wyznaczonych granicach opracowania 

może nastąpić w późniejszym terminie.  

Rozdział 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

§3. 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, a także ww. podmioty występujące wspólnie, spełniające 

warunki określone w niniejszym Regulaminie, zwane dalej Uczestnikami konkursu, które złożą 

w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z niezbędnymi 

załącznikami określonymi w niniejszym Regulaminie. 



 
 

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika 

 „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”  

na terenie przy skrzyżowaniu ulic: Marii Skłodowskiej - Curie i Kazimierza Wielkiego w Stargardzie – REGULAMIN KONKURSU 

 

10 

 

2. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy spełniają 

warunki: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 

1 ustawy PZP;  

2) spełniają wymogi dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. dysponują w zespole 

projektowym przynajmniej: 

a) jedną osobą legitymującą się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie 

wymaganym dla uprawiania zawodu artysty plastyka lub rzeźbiarza, lub grafika, lub 

architekta, 

b) jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w  specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń (Na podstawie art. 104 ustawy z  dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia 

budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do 

pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy 

odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą 

ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą 

również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane 

na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający 

zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez 

Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i  na zasadach opisanych w ustawie 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej - Dz.U. z  2016 r. poz. 65). 

Uwaga:  

Uczestnicy Konkursu z RP oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji 

Szwajcarii, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, zobowiązani są do uzyskania od 

właściwej izby samorządu zawodowego w Polsce odpowiedniego wpisu umożliwiającego 

prowadzenie usług na terenie RP, tj. wykonywania zawodu architekta (pełnienie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z uprawnieniami 

budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 

i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych) zgodnie z wymogami prawa 

polskiego.   

3) w przypadku Uczestników wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 

z warunków określonych powyżej winien spełniać co najmniej jeden z tych Uczestników, albo 

wszyscy Uczestnicy wspólnie. 

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które:  

1) wchodzą w skład Sądu Konkursowego, 

2) wykonują czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (nie dotyczy to czynności 

przygotowawczych wykonywanych przed wszczęciem postępowania), 

3) są pracownikami Zamawiającego lub działają w konkursie, jako jego przedstawiciele. 
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4. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy konkursu dopuszczeni do udziału 

w konkursie i zaproszeni przez Zamawiającego do złożenia prac konkursowych. 

5. Uczestnik, który złoży więcej niż jeden Wniosek lub pracę konkursową zostanie wykluczony 

z konkursu a wszystkie prace konkursowe sporządzone z jego udziałem zostaną odrzucone. 

6. Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie 

z innym Uczestnikiem konkursu. 

7. Uczestnicy biorący wspólnie udział w konkursie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego 

do złożenia wniosku, pracy konkursowej oraz podpisania wszystkich niezbędnych dokumentów 

wymaganych Regulaminem, lub podejmować wszelkie ww. działania wspólnie. 

8. Osobą uprawnioną/osobami uprawnionymi do reprezentowania Uczestnika jest osoba 

fizyczna/osoby fizyczne, zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli w imieniu 

osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej 

Uczestnikiem konkursu lub osoba upoważniona/osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli w jego imieniu (zgodnie z § 8 ust. 4). 

9. Uczestnik konkursu ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku oraz 

pracy konkursowej. Organizator nie przewiduje zwrotu tych kosztów. 

10. Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.  

Rozdział 4 

TERMINY 

§4. 1. Terminy przewidziane w konkursie: 

1. Czynność Termin 

Ogłoszenie konkursu  do dnia 31.01.2018 r. 

Składanie pytań dot. wniosków o dopuszczenie do 

udziału w konkursie  
do dnia 19.02.2018 r. 

Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników 

dotyczące wniosków  
do dnia 21.02.2018 r. 

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału 

w konkursie 

do dnia 26.02.2018 r. do godziny 

15:00  

Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu bądź 

nie do udziału w konkursie i zaproszenie do 

złożenia prac konkursowych 

do dnia 02.03.2018 r. 

Składanie pytań przez Uczestników dotyczących 

Regulaminu 
do dnia 09.03.2018 r. 

Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników 

dotyczące Regulaminu 
do dnia 14.03.2018 r. 
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Ostateczny termin składania prac konkursowych 

przez Uczestników dopuszczonych do udziału 

w konkursie 

do dnia 24.04.2018 r. do godziny 

15:00 

 

Rozstrzygnięcie konkursu, w tym: 

- wybór 3 najlepszych równorzędnie nagrodzonych 

prac, 

- konsultacje społeczne, 

- ogłoszenie wyników 

 

 

do 12.05.2018 r. 

 

2. Zarówno Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, pytania dotyczące Regulaminu jak 

również prace konkursowe Uczestnicy konkursu mogą składać przed upływem ostatecznych 

terminów ich składania. 

3. Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Organizatora w terminie 30 dni (lecz nie krótszym niż 

15 dni) od dnia ustalenia wyników konkursu, z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać 

wydłużony w przypadku wniesienia odwołań, o których mowa w § 17 Regulaminu przez 

Uczestników konkursu, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań. 

4. Zamawiający niezwłocznie po uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia konkursu zaprosi, 

z zastrzeżeniem §5 ust. 8, autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia 

z wolnej ręki, z zastrzeżeniem, że umowa zawarta zostanie nie wcześniej niż 29 maja 2018 r. 

Zakłada się, że umowa zostanie zawarta w terminie nie późniejszym niż 5 czerwca 2018 r. 

Organizator o dokładnym miejscu i godzinie rozstrzygnięcia konkursu poinformuje Uczestników 

poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 

http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list 

Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów, o których mowa w ust. 1, o czym niezwłocznie 

poinformuje Uczestników konkursu drogą elektroniczną oraz umieści informację  na stronie 

internetowej Organizatora konkursu pod adresem: 

 http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list 

Rozdział 5 

NAGRODY 

§5. 1. Sąd Konkursowy przedstawi propozycje przyznania nagród Uczestnikom konkursu, którzy 

uzyskają najwyższe oceny prac konkursowych, a Organizator wypłaci nagrody w terminie 

określonym w § 4 ust. 3. 

2. Organizator przyzna nagrody uczestnikom konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac 

konkursowych odpowiadających warunkom, określonym w Regulaminie. Rodzaj i wysokość 

nagród jest uzależniona od oceny pracy dokonanej przez Sąd Konkursowy w oparciu o  kryteria 

oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie i wnioski Sądu Konkursowego z konsultacji 

społecznych. 

Sąd Konkursowy dokona oceny prac i przyzna równorzędne nagrody (nie więcej niż trzy) 

Uczestnikom, którzy w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najpełniejszy spełniają kryteria 

oceny prac. 

http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list
http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list
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 Po zaprezentowaniu nagrodzonych prac na stronie internetowej Organizatora i po 

przeprowadzeniu kilkudniowych konsultacji społecznych, I NAGRODA zostanie przyznana 

Uczestnikowi, który w  ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełni kryteria oceny 

prac i, odpowiednio do ich znaczenia dla oceny tych prac, wnioski z konsultacji społecznych. 

3. Organizator konkursu przewiduje: 

1) przyznanie do trzech równorzędnych nagród w wysokości 10 000 zł brutto,  

2) przyznanie po konsultacjach społecznych I NAGRODY (wynagrodzenie za projekt i realizację 

pomnika) dla jednego z trzech autorów koncepcji, którego praca zostanie uznana przez Sąd 

Konkursowy za najlepszą, wskazaną do realizacji oraz zaproszenie do udziału i negocjacji 

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie zamówienia z  wolnej ręki. 

4. Sąd Konkursowy może ograniczyć liczbę nagród równorzędnych określonych w pkt  3 lit. a), jeśli 

w ocenie Sądu Konkursowego, złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w  stopniu 

pozwalającym na ich przyznanie. Zamawiający na wniosek Sądu Konkursowego, zastrzega sobie 

możliwość innego podziału całej kwoty przeznaczonej na nagrody dla poszczególnych 

nagrodzonych prac. Zmiany wysokości nagród mogą odbywać się w ramach przyznanej na całość 

nagród kwoty.  

5. W przypadku, gdy Sąd Konkursowy ograniczy liczbę nagród równorzędnych (patrz: ust. 4) decyzję 

o przyznaniu ewentualnych wyróżnień oraz ich ilości i wysokości kwot, określi Sąd Konkursowy 

w ramach ogólnej puli przyznanej na nagrody, czyli 30 000 zł brutto.  

6. Nagrody i ewentualne wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi 

przepisami. Po zakończeniu konkursu a także po dokonaniu wypłat nagród i  ewentualnych 

wyróżnień, Organizator Konkursu staje się właścicielem nagrodzonych i wyróżnionych prac 

konkursowych. Prace konkursowe, którym nie przyznano nagród i wyróżnień, będą do odebrania 

po zakończeniu wystawy pokonkursowej, za zwrotem pokwitowania złożenia pracy. Po upływie 

4 lat od dnia rozstrzygnięcia konkursu nieodebrane prace zostaną komisyjnie zniszczone.  

7. Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni (nie krótszym niż 

15 dni) od dnia ustalenia wyników konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać 

wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego 

rozstrzygnięcia wszystkich odwołań. 

8. Zamawiający w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty ustalenia wyników konkursu zaprosi 

autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego 

przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji i  wykonanie 

Pomnika – rzeźby/instalacji przestrzennej wraz z jej posadowieniem, z zastrzeżeniem, iż termin 

ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu 

ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań, oraz zastrzeżeniem, że koniecznym 

warunkiem wszczęcia procedury w trybie z wolnej ręki i skierowania zaproszenia jest podjęcie 

przez Radę Miejską w Stargardzie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika (art. 18 ust. 1 pkt 13 

ustawy o samorządzie gminnym) z jednoczesnym zabezpieczeniem w budżecie miasta 

niezbędnych dla realizacji zamówienia środków finansowych. 

9. Przedmiot zamówienia z wolnej ręki: 
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1) Uczestnik, którego opracowanie zostanie uznane za najlepsze (I NAGRODA) otrzyma, 

z zastrzeżeniem ust. 8, zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będą wymienione 

w § 1 ust. 14 i ust. 15 Regulaminu czynności, prace i roboty budowlane związane 

z wykonaniem Pomnika i jego posadowienia oraz opracowania, niezbędne do uzyskania 

wszelkich, wymaganych prawem, uzgodnień i decyzji oraz dokumentacji umożliwiającej 

przygotowanie przez Zamawiającego postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego, 

zgodnie z wymogami ustawy PZP, dla wyboru wykonawcy robót budowlanych 

zagospodarowania terenu otoczenia Pomnika oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad 

realizacją inwestycji, która będzie realizowana w oparciu o wyżej wymienioną dokumentację. 

2) Uczestnik, który otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia 

z wolnej ręki zobowiązany jest do przystąpienia do negocjacji w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego oraz do podpisania ostatecznej umowy o treści 

uzgodnionej podczas negocjacji, zawierającej istotne postanowienia, podane w załącznikach 

nr 9 i nr 9 a do Regulaminu. Wynagrodzenie umowne nie przekroczy kwoty, której wysokość 

uczestnik konkursu określił w pracy konkursowej  jako oczekiwane honorarium, 

z  zastrzeżeniem sytuacji, w której sąd konkursowy wydał zalecenia mające wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu umowy. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania w trakcie negocjacji Uczestnika konkursu, 

który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej 

ręki na realizację Pomnika – rzeźby/instalacji przestrzennej oraz wykonania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej zagospodarowania jego otoczenia, aby przy sporządzaniu dzieła 

uwzględnił zalecenia do pracy konkursowej, o ile zostały one wskazane przez Sąd 

Konkursowy. 

4) Zamawiający może nie zawrzeć umowy o prace projektowe z autorem pracy nagrodzonej, 

jeśli w wyniku negocjacji prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki wystąpi 

jakakolwiek przesłanka skutkująca koniecznością unieważnienia postępowania zgodnie z art. 

93 ust 1 ustawy PZP lub strony nie dojdą do porozumienia, co do treści umowy. 

5) Nie zawarcie przez Zamawiającego z autorem (zespołem autorskim) umowy na wykonanie 

dokumentacji projektowej nie stanowi dla autora (zespołu autorskiego) nagrodzonej pracy 

konkursowej podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń, w tym z zakresu prawa 

autorskiego. 

6) Zamawiający w następujących przypadkach może zaprosić do negocjacji w sprawie zawarcia 

umowy na wykonanie opracowania, które będzie przedmiotem zamówienia z wolnej ręki, 

autora (autorów) pracy, która otrzyma równorzędną nagrodę i zostanie wskazana przez Sąd 

Konkursowy po dyskusji publicznej jako druga do realizacji: 

a) wykluczenie uczestnika Konkursu, którego praca zostanie przez sąd konkursowy uznana 

za najlepszą w wyniku złożenia przez niego fałszywych oświadczeń we wniosku 

o dopuszczenie do udziału w konkursie, złamanie przez niego zasad dotyczących 

anonimowości, w tym szczególnie anonimowości uczestników wobec sądu 

konkursowego, 
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b) odmowa przystąpienia do negocjacji umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na 

zasadach wynikających z niniejszego regulaminu oraz ustawy PZP przez uczestnika 

konkursu, którego praca zostanie przez Sąd konkursowy uznana za najlepszą,  

c) śmierć lub likwidacja uczestnika konkursu, którego praca zostanie przez sąd konkursowy 

uznana za najlepszą, przy braku możliwości kontynuacji pracy przez biuro projektowe,   

d) w przypadku nierozstrzygnięcia negocjacji z przyczyn leżących po stronie uczestnika 

konkursu, którego praca zostanie przez sąd konkursowy uznana za najlepszą, w terminie 

2 miesięcy. 

Przez przyczyny leżące po stronie uczestnika konkursu rozumie się zakwestionowanie 

postanowień wzoru umowy niepodlegających negocjacjom. 

7) W przypadku nie podpisania umowy, po zakończonych negocjacjach, w trybie zamówienia 

z wolnej ręki z uczestnikiem konkursu, którego praca została przez sąd konkursowy uznana 

za najlepszą albo nie podpisania umowy, po zakończonych negocjacjach, w trybie z wolnej 

ręki, Zamawiający może zlecić opracowanie dokumentacji i czynności niezbędnych do 

wykonania dzieła, jego posadowienia i zagospodarowania otoczenia, w jednym z trybów 

ustawy PZP, innemu podmiotowi, w celu pozyskania kompletnej dokumentacji projektowej 

umożliwiającej realizację inwestycji. 

Rozdział 6 

SĄD KONKURSOWY 

§6. 1. Do realizacji zadań związanych z niniejszym konkursem, określonych w ust. 3 poniżej oraz w  art. 

113 ust. 1 i 2 ustawy PZP został powołany Sąd Konkursowy, będący zespołem pomocniczym 

Zamawiającego w składzie: 

Przewodniczący Sądu Konkursowego 

 prof. dr hab. inż. arch. Konrad KUCZA - KUCZYŃSKI - SARP Warszawa 

Sędzia Referent 

mgr inż. arch. Marek ORŁOWSKI – SARP Szczecin 

Pozostali członkowie Sądu Konkursowego: 

dr hab. Waldemar WOJCIECHOWSKI – profesor nadzwyczajny, prorektor ds. artystycznych, 

studenckich i  współpracy międzynarodowej Akademii Sztuki w Szczecinie 

mgr Stanisław BIŻEK – rzeźbiarz, Związek Polskich Artystów i Plastyków Oddział w  Szczecinie  

mgr Olga Ewa KULESZA SZERNIEWICZ – Zachodniopomorski Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Szczecinie 

mgr Mirosław OPĘCHOWSKI - historyk sztuki, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, 

Muzeum w Stargardzie 

mgr Monika JAROSZ – architekt krajobrazu Ogrodnik Miejski, Zakład Usług Komunalnych 

w  Stargardzie 

mgr inż. arch. Małgorzata RUSZKIEWICZ-KWAPIEŃ - Architekt Miejski, Urząd Miejski 

w   Stargardzie 

 

  



 
 

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika 

 „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”  

na terenie przy skrzyżowaniu ulic: Marii Skłodowskiej - Curie i Kazimierza Wielkiego w Stargardzie – REGULAMIN KONKURSU 

 

16 

 

2. Sąd Konkursowy, o którym mowa w ust. 1 realizuje zadania w zakresie: 

1) oceny spełnienia przez Uczestników konkursu wymagań określonych w Regulaminie, 

2) oceny spełnienia przez prace konkursowe wymagań określonych w Regulaminie, 

3) oceny i wyboru najlepszych prac konkursowych, 

4) opracowania opinii o nagrodzonych pracach konkursowych, 

5) udział w konsultacjach społecznych, 

6) analizy wniosków z konsultacji społecznych mogących mieć wpływ na wybór najlepszej 

pracy,  

7) opracowania zaleceń pokonkursowych do prac ocenionych najwyżej, 

8) przygotowania uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu, 

9) wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Miasta Stargard o unieważnienie konkursu, 

10) przedstawienia rozstrzygnięcia konkursu, tj. dokonania wyboru do trzech najlepszych prac 

konkursowych oraz propozycji nagród, wyboru najlepszej pracy po zakończeniu konsultacji 

społecznych ( I NAGRODA), Prezydentowi Miasta Stargard w celu zatwierdzenia 

rozstrzygnięcia konkursu lub jego unieważnienia, 

11) udziału w dyskusji pokonkursowej. 

3. Organizator samodzielnie lub na wniosek Sądu Konkursowego może zasięgnąć opinii 

rzeczoznawców i ekspertów z głosem doradczym, którzy nie biorą udziału w ostatecznej ocenie 

prac konkursowych.  

4. Pracami Sądu Konkursowego kieruje Przewodniczący Sądu Konkursowego. 

5. Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniach zamkniętych, zgodnie 

z kryteriami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

6. Sąd Konkursowy podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

7 członków powołanego składu, z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku w składzie 

obradującego Sądu znajduje się Przewodniczący. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos Przewodniczącego. 

7. Przebieg posiedzeń Sądu Konkursowego jest protokołowany. 

8. Sąd Konkursowy w zakresie zadań określonych w niniejszym Regulaminie oraz w art. 113 ust. 1 

i 2 ustawy PZP jest niezależny. 

9. Nadzór nad Sądem Konkursowym w zakresie zgodności konkursu z przepisami ustawy PZP 

i  treścią Regulaminu sprawuje Prezydent Miasta Stargard, w szczególności unieważnia konkurs 

i  zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu. 

10. Do członków Sądu Konkursowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 17 ustawy PZP. 

11. Członkami Sądu Konkursowego są wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje umożliwiające ocenę 

zgłoszonych prac konkursowych, z tym, że jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania 

uprawnień do opracowania pracy konkursowej, co najmniej 1/3 członków Sądu Konkursowego, 

w tym jego Przewodniczący, posiada wymagane uprawnienia. 
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12. Sekretarz konkursu: 

1) Sekretarzem Konkursu jest mgr Sylwia KULECZKO tel. +48 91 577 09 01 

2) Zastępcą sekretarza jest mgr Marta LEWANDOWSKA - FELISIAK tel. 91 834 10 81 

3) Do zadań sekretarza konkursu należy zamieszczenie ogłoszeń wymaganych w konkursie, 

czuwanie nad zachowaniem w konkursie zasady anonimowości Uczestników i prac 

konkursowych, opracowywanie i zamieszczanie na stronie internetowej konkursu informacji 

dla Uczestników lub wyjaśnień Organizatora, Zamawiającego i Sądu, udzielanie informacji 

o  konkursie, przeprowadzenie anonimizacji prac konkursowych, sporządzenie dokumentacji 

konkursu. 

4) Sekretarz konkursu, jako jedyny posiada dostęp do danych osobowych Uczestników i jest 

odpowiedzialny za zachowanie ich poufności. Prace konkursowe złożone w konkursie 

pozostają w pełni anonimowe do chwili ogłoszenia wyników konkursu. 

Rozdział 7 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ORGANIZATOREM I WYJAŚNIANIA TREŚCI REGULAMINU 

 

§7. 1. Wnioski, załączniki, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje Organizator i Uczestnik 

konkursu przekazuje pisemnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3. 

2. Organizator dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną przy przekazywaniu 

następujących dokumentów: 

1) wezwanie do uzupełnienia dokumentów kierowane do Uczestników konkursu na podstawie 

art. 26 ust. 3 ustawy PZP, 

2) wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące treści Regulaminu zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu, 

3) zawiadomienie uczestników konkursu, którzy zostali wykluczeni z postępowania, 

4) zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac 

konkursowych, 

5) zawiadomienie o rozstrzygnięciu i wynikach konkursu, 

6) zawiadomienie o unieważnieniu konkursu, 

7) wyjaśnienia uczestników dotyczące dokumentów złożonych z Wnioskiem o dopuszczenie do 

udziału w konkursie na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy PZP. 

3. Pytania dotyczące Regulaminu Uczestnicy składają pisemnie lub drogą elektroniczną wyłącznie 

na adres: zamowieniapubliczne@um.stargard.pl 

4. Organizator konkursu przekazuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora 

konkursu pod adresem http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list 

następujące informacje: 

1) treść Regulaminu, 

2) treść wyjaśnień, pytań i odpowiedzi dotyczących Regulaminu bez ujawniania źródła   

zapytania, 

3) zawiadomienie o liście uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie i zaproszenie do 

składania prac konkursowych, 

4) zawiadomienie o rozstrzygnięciu i wynikach konkursu, 

5) zawiadomienie o unieważnieniu konkursu. 

mailto:zamowieniapubliczne@um.stargard.pl
http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list
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W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wraz z odpowiedziami na pytania zmienić 

treść Regulaminu. Dokonane w ten sposób modyfikacje Organizator przekaże niezwłocznie 

wszystkim Uczestnikom konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora 

konkursu pod adresem: 

 http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim. Wszelkie pisma i korespondencja składane w trakcie 

postępowania między Organizatorem i Uczestnikiem konkursu muszą być sporządzone w języku 

polskim. Dokumenty, materiały i inne informacje złożone w języku innym niż polski nie będą 

rozpatrywane. 

6. Adres do korespondencji: 

Biuro Zamówień Publicznych 

Urząd Miasta Stargard 

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 

73 - 110 Stargard 

z dopiskiem:  

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-RZEŹBIARSKIEJ POMNIKA 

„STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

W sprawach organizacyjnych związanych z niniejszym konkursem, w celu uzyskania informacji 

o konkursie i w celu złożenia pytań dotyczących Regulaminu należy kontaktować się od 

poniedziałku do piątku w godzinach: 8°°-15°° z Sekretarzami Organizacyjnymi konkursu: 

Sylwia KULECZKO      Marta LEWANDOWSKA - FELISIAK  

tel. 91 577 09 01      tel. 91 834 10 81 

e-mail: s.kuleczko@um.stargard.pl    e-mail: m.felisiak@um.stargard.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list
mailto:s.kuleczko@um.stargard.pl
mailto:m.felisiak@um.stargard.pl
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Rozdział 8 

FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

§8. 1.  Na Wniosek o dopuszczenie Uczestnika konkursu do udziału w konkursie, zwany dalej 

„Wnioskiem”, składają się wszystkie wymagane dla danego Uczestnika dokumenty wymienione 

w § 9 niniejszego Regulaminu. 

2. Składany Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu oraz 

na formularzach stanowiących Załączniki nr 1-5 do niniejszego Regulaminu. 

3. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania 

lub odręcznie w sposób czytelny i trwały. 

4. Wniosek oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez Uczestnika konkursu (zgodnie 

z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym) lub przez osobę upoważnioną 

do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli do reprezentowania Uczestnika konkursu 

upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty muszą być podpisane przez te osoby. 

W przypadku Uczestników konkursu składających wspólny wniosek – przez ustanowionego 

pełnomocnika, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP. Upoważnienie do podpisania 

wniosku/pełnomocnictwa powinno być dołączone do wniosku w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważniającego, o ile nie wynika ono z innych 

dokumentów załączonych przez Uczestnika konkursu. 

5. Wszelkie miejsca gdzie Uczestnik konkursu naniósł zmiany muszą być przez niego parafowane. 

6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów wymienionych w § 9 Regulaminu składanych przez 

Uczestnika konkursu jest sporządzony w języku innym niż polski, dokument taki należy złożyć 

wraz z jego tłumaczeniem na język polski. Dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu.  

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod 

uwagę. W konkursie dopuszczone jest tłumaczenie zwykłe, tj. wykonane przez tłumacza 

nieposiadającego uprawnień tłumacza przysięgłego lub przez Uczestnika konkursu. 

8. Za termin złożenia Wniosku uważa się termin jego wpływu do Organizatora konkursu. 

9. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane przez Organizatora konkursu i bez 

otwierania zostaną odesłane do nadawcy. 

Dokumenty składające się na Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie powinny być 

oprawione lub trwale spięte w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. Zaleca się również 

ponumerowanie stron składanego Wniosku. Przygotowany w ten sposób Wniosek należy umieścić 

w trwale zamkniętej kopercie, oznaczonej dopiskiem „WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU 

W  KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-RZEŹBIARSKIEJ POMNIKA 

„STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” 

oraz „NIE OTWIERAĆ” oraz przesłać na adres podany w §7 ust. 5. 

     DZIAŁ II 

SKŁADANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
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10. W przypadku składania Wniosku osobiście należy go dostarczyć pod adres: 

kancelaria ogólna Urzędu Miejskiego w Stargardzie 

(Biuro Obsługi Klienta) 

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 

11. Wnioski będą podlegać rejestracji przez Organizatora. Każdy przyjęty wniosek zostanie opatrzony 

adnotacją określającą dokładny termin jego przyjęcia. 

12. Sposób składania dokumentów we wspólnym Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie: 

1) dokumenty wspólne składa pełnomocnik Uczestników konkursu w imieniu wszystkich 

Uczestników konkursu składających wspólny Wniosek, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 Regulaminu, 

2) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Uczestnicy konkursu składający wspólny wniosek 

o dopuszczenie do udziału w konkursie. 

Rozdział 9 

WYMAGANE DOKUMENTY NA ETAPIE SKŁADANIA 

WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

§9. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnicy 

konkursu zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów: 

1) Wniosek o dopuszczenie Uczestnika do udziału w konkursie – Załącznik nr 1 do 

Regulaminu. W przypadku składania wspólnego wniosku o dopuszczenie do udziału 

w konkursie należy złożyć jeden dokument. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie 

musi być podpisany przez Uczestnika lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli 

w imieniu Uczestnika (zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie 

rejestrowym lub pełnomocnictwie). Wniosek musi być złożony w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

2) Oświadczenie Uczestnika o spełnieniu warunków udziału w konkursie oraz związaniu 

Regulaminem i akceptacji jego warunków – Załącznik nr 2 do Regulaminu.  

3) Oświadczenie Uczestnika konkursu o prawach autorskich – Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

4) Wykaz autorów i  współpracowników przewidzianych do wykonywania pracy konkursowej, którzy 

spełniają warunki § 3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu – Załącznik nr 4 do Regulaminu. 

W przypadku składania wniosku wspólnego Załączniki nr 1-4 podpisuje pełnomocnik, o którym 

mowa w § 8 ust. 4 Regulaminu w imieniu wszystkich Uczestników konkursu występujących 

wspólnie. 

5) Oświadczenie Uczestnika o braku wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – 

Załącznik nr 5 do Regulaminu. 

W przypadku składania wniosku wspólnego Załącznik nr 5 składa każdy z Uczestników 

składających wspólny wniosek. 

6) Pozostałe Oświadczenie Uczestnika o braku wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia – Załącznik nr 5a do Regulaminu. 
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7) Pełnomocnictwa, o których mowa w § 8 ust. 4 Regulaminu, upoważniające do podpisywania 

wszystkich dokumentów oraz występowania we wszystkich sprawach związanych z udziałem 

w niniejszym konkursie. Dokument należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 

Dokument obowiązkowy w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie. 
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Rozdział 10 

FORMA OPRACOWANIA, ZAKRES ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ 

§10. 1. Praca konkursowa powinna być przedstawiona w czytelnej formie, pozwalającej na 

jednoznaczne odczytanie projektu. 

2. Opracowanie konkursowe powinno składać się z: 

1) części opisowej 

2) części modelowej, 

3) części graficznej, 

4) części cyfrowej. 

3. Część modelową stanowi: 

1) model gipsowy całości kompozycji Pomnika, niepatynowany w skali min. 1: 50, 

w przypadku instalacji przestrzennej dopuszcza się wykonanie makiety,   

2) model gipsowy dowolnych fragmentów rzeźby/elementów rzeźbiarskich lub innych 

elementów instalacji przestrzennej, niepatynowany w skali 1: 5.  

Uwaga: modele należy wykonać w sposób trwały, gwarantujący nienaruszalność kompozycji podczas 

transportu oraz w trakcie postępowania konkursowego. 

4. Część graficzną należy wykonać na jednej  planszy nie grubszej niż 3 mm o formacie 100 x 70 

cm w układzie pionowym, rozmieszczonych obok siebie. Część graficzna powinna zawierać: 

1) koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1: 500, wykonaną dla obszaru opracowania 

konkursowego (Załącznik nr 11) na udostępnionym przez Zamawiającego podkładzie 

geodezyjnym z uwzględnieniem bezpośrednio przyległego terenu skrzyżowania ulic w celu 

pokazania powiązań komunikacyjnych,  

2) charakterystyczne rzuty i przekroje w skali 1: 100 pokazujące w szczególności całość 

kompozycji Pomnika, układ posadzki, zieleń, oświetlenie, elementy małej architektury, 

a  także inne zaprojektowane elementy wyposażenia przestrzeni związane z jej 

użytkowaniem dla wybranych, uznanych przez uczestnika za ważne, fragmentów obszaru 

opracowania konkursowego, 

3) min. 2 wizualizacje (zdjęcia modelu) Pomnika przedstawiające projektowany obiekt 

w  kontekście otoczenia, pokazane z poziomu stojącego człowieka, w czytelnej skali, 

w  ujęciach perspektywicznych wskazanych na Załączniku nr 11 do Regulaminu,  

4) szkice i rysunki przedstawiające przyjęte rozwiązania projektowe i podstawowe wymiary 

Pomnika (wysokość, szerokość) oraz pozostałych elementów całości założenia. 

Praca powinna w  sposób możliwie najpełniejszy przedstawiać wizję projektową całości założenia 

Pomnika.  

5. Część opisową należy wykonać w 3 egzemplarzach formatu A4 w objętości maksymalnie 4 stron. 

Powinna ona zawierać: 

  DZIAŁ III 

SKŁADANIE PRACY KONKURSOWEJ 
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1) opis przyjętych założeń projektowych – koncepcji Pomnika i zagospodarowania terenu, 

w tym: rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych, zastosowanych środków, symboli do 

wyrażenia idei określonej w §2 ust. 5, charakterystykę miejsca organizacji 

okolicznościowych uroczystości, oświetlenia, małej architektury, zieleni, dostępności 

komunikacyjnej,  

2) dane i wyjaśnienia rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i wykończeniowych, wymiary 

Pomnika wraz z całym założeniem kompozycyjnym i sposób montażu rzeźby/instalacji 

przestrzennej, 

3) wstępną kalkulację kosztów wykonania Pomnika wraz z posadowieniem wg wzoru 

podanego w załączniku nr 8 oraz koszt wykonania dokumentacji projektowej zgodnie 

z zakresem określonym w § 5 ust. 9, pkt 1 Regulaminu, 

4) wstępną kalkulację kosztów zagospodarowania terenu otoczenia pomnika wg wzoru 

podanego w Załączniku nr 8 a, które Zamawiający zrealizuje własnymi środkami. 

Uwaga: Wysokość kwoty kosztu wykonania wszelkich prac, czynności i robót budowlanych 

związanych z wykonaniem Pomnika - rzeźby/instalacji wraz z jego posadowieniem 

i  montażem, wraz z nadzorem autorskim oraz za wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej zagospodarowania terenu, które będą stanowić przedmiot zamówienia 

z  wolnej ręki, stanowi jedno z kryteriów oceny prac przez Sąd Konkursowy. 

6. W celu umożliwienia wykorzystania prac zgodnie z Regulaminem, Uczestnicy winni przekazać 

Organizatorowi konkursu zawartość opracowania w postaci zapisu elektronicznego na płytach 

CD/DVD w formatach: 

1) dla rysunków (*.jpg) lub (*.tif) w rozdzielczości 300 dpi., 

2) dla tekstu (*.doc) dla Windows 2007 lub nowszej wersji. 

7. Część cyfrowa winna być tożsama z wersją wydrukowaną oraz przekazana wraz z projektem 

w oddzielnej kopercie. Część ta nie będzie podlegała ocenie, zostanie otwarta dopiero po 

rozstrzygnięciu konkursu i wykorzystana do celów publikacyjnych, wystawienniczych oraz 

promocji wyników konkursu. 

8. Materiały nieobjęte zakresem konkursu nie będą rozpatrywane. 

9. Wszystkie dokumenty pracy konkursowej: pokwitowanie odbioru pracy konkursowej, teczki, 

część modelową, opisową (jedynie strona tytułowa), graficzną i cyfrową, kopertę zawierającą 

kartę identyfikacyjną oraz samo opakowanie pracy i części modelowej należy oznaczyć 

dowolnie wybraną przez Uczestnika konkursu sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą wysokości 

ok. 1 cm i nie dłuższą niż 5 cm. Liczbę rozpoznawczą należy wpisać czarnym tuszem w prawym 

górnym rogu. Wskazane dokumenty nie mogą być opatrzone nazwą Uczestnika składającego 

prace, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy przed 

rozstrzygnięciem konkursu przez Sąd Konkursowy. 

10. Organizator konkursu udostępni na stronie internetowej konkursu  

http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list 

następujące materiały w wersji elektronicznej do pobrania: 

1) mapę zasadniczą w postaci rastrowej i zeskanowanej mapy wersji drukowanej, 

2) tekst i rysunek obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, 

http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list
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3) wybrane rysunki projektu skrzyżowania ulic: Marii Skłodowskiej – Curie, Kazimierza 

Wielkiego, Bydgoskiej i Obwodnicy Staromiejskiej,  

4) wybrane rysunki z projektu technicznego rewitalizacji parku Jagiellońskiego, 

5) inwentaryzację zieleni (uzupełnioną w trakcie realizacji konkursu do 02.03.2018 r.), 

6) badania geologiczne (uzupełnione w trakcie realizacji konkursu do 02.03.2018 r.), 

7) dokumentację fotograficzną. 

Rozdział 11 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

§11. 1. Prace konkursowe należy złożyć bezpośrednio na adres: 

 

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki  i Promocji  

Urząd Miasta Stargard 

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 

73 – 110 Stargard 

pok. 205 II piętro, wejście od ulicy Czarnieckiego 

 

2. Przewidywany termin złożenia pracy konkursowej został określony w § 4 ust. 1 Regulaminu. 

Za  termin złożenia pracy konkursowej uważa się termin jej wpływu do Organizatora.  

3. Prace złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Uczestnikowi 

konkursu bez otwierania. 

4. Pracę konkursową może złożyć wyłącznie Uczestnik dopuszczony do udziału w konkursie. 

5. Każdy z Uczestników konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 

6. Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do 

Regulaminu, oznaczonym przez Uczestnika konkursu sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą 

identyczną z liczbami na opakowaniu pracy, uzupełnia się datą przyjęcia pracy oraz podpisem 

pracownika Organizatora przyjmującego pracę konkursową. Pokwitowanie złożenia pracy jest 

jedynym dokumentem uprawniającym Uczestnika konkursu do odbioru nagród, jak również 

prac nienagrodzonych i niewyróżnionych dla Uczestników biorących udział w konkursie. 

7. Wraz z pracą konkursową należy złożyć odrębną kopertę opisaną wyłącznie sześciocyfrową 

liczbą rozpoznawczą, wewnątrz której należy zamieścić Kartę identyfikacyjną według Załącznika 

nr 7 do Regulaminu, zawierającą dane Uczestnika konkursu oraz dowolną sześciocyfrową liczbę 

rozpoznawczą, która będzie identyczna z liczbą umieszczoną na własnej pracy konkursowej. 

Koperta winna być nieprześwitująca, trwale zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie 

się z jej zawartością. Koperta w stanie nienaruszonym będzie przechowywana przez Sekretarza 

Organizacyjnego konkursu. Otwarcia koperty dokona Sąd Konkursowy po rozstrzygnięciu 

konkursu. 

8. Przyjęte przez Uczestnika konkursu liczby rozpoznawcze zostaną w sposób trwały zaklejone, 

zaszyfrowane przez Sekretarza Organizacyjnego i zastąpione nową numeracją, która będzie 

obowiązującym oznaczeniem przez cały czas trwania przewodu Sądu Konkursowego. 
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Z czynności zakodowania prac konkursowych Sekretarz Organizacyjny sporządzi protokół, który 

zostanie umieszczony w zapieczętowanej kopercie i przechowany do czasu ogłoszenia wyników 

konkursu. 

9. Wprowadzenie zmian i uzupełnień możliwe jest wyłącznie przed upływem terminu składania 

prac konkursowych. Wprowadzenie zmian lub uzupełnień w pracy konkursowej musi nastąpić 

z zachowaniem wymogów określonych dla pracy konkursowej z zastrzeżeniem, że koperty będą 

zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA” lub „UZUPEŁNIENIE” oraz nazwę konkursu. 

10. Prace konkursowe złożone przez Uczestnika mogą być wycofane wyłącznie przed upływem 

terminu składania prac konkursowych. Wycofanie prac może nastąpić po przedstawieniu 

oryginalnego pokwitowania odbioru pracy konkursowej Organizatorowi konkursu. 

11. Opakowanie pracy konkursowej nie może być opatrzone nazwą Uczestnika konkursu 

składającego pracę, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy 

przed rozstrzygnięciem konkursu przez Sąd Konkursowy. 

12. Niezwłocznie po upływie terminu składania prac konkursowych Sekretarz Organizacyjny 

dokonuje otwarcia prac, sporządza protokół z ich przyjęcia określając liczbę załączników 

i kompletność prac oraz dokonuje ich zakodowania poprzez zaklejenie kodu rozpoznawczego 

kolejnym numerem pracy konkursowej. 

Rozdział 12 

KRYTERIA I ZNACZENIE KRYTERIÓW OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

§12. 1. Prace konkursowe niespełniające wymagań formalnych, merytorycznych i prawnych, 

określonych w Regulaminie, nie będą podlegały dalszej ocenie przez Sąd Konkursowy. 

2. Ocena merytoryczna prac będzie dokonywana w oparciu o część modelową, opisową 

i graficzną pracy konkursowej. 

3. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów (łącznie 100 pkt): 

1) spełnienie założeń ideowych konkursu – 35 pkt, 

2) walory estetyczno-artystyczne Pomnika i krajobrazowo-kompozycyjne zagospodarowania 

otoczenia – 35 pkt, 

3) oferowane przez autora pracy wynagrodzenie za wykonanie wszelkich prac, czynności i robót 

budowlanych związanych z wykonaniem Pomnika - rzeźby/instalacji wraz z jego 

posadowieniem i montażem, wraz z nadzorem autorskim oraz za wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu, które będą stanowić przedmiot 

zamówienia z wolnej ręki – 20 pkt. 

4) rozwiązania techniczne ( trwałość) zaproponowanego dzieła – 10 pkt. 

4. Każdy Sędzia Konkursowy dokona indywidualnej oceny pracy konkursowej i przyzna punktację 

zgodnie z ust. 3. Liczba punktów od każdego Sędziego zostanie zsumowana i będzie stanowiła 

ostateczną liczbę punktów każdej pracy konkursowej. 

5. Prace, które otrzymają największą ilość punktów, lecz nie mniejszą niż 70 pkt otrzymają trzy 

równorzędne nagrody. 
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6. Po zaprezentowaniu nagrodzonych prac na wystawie i po przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych bez udziału autorów tych prac, I NAGRODA zostanie przyznana Uczestnikowi, który 

w sposób najwłaściwszy spełni kryteria oceny prac określone w ust. 3 i, odpowiednio do ich 

znaczenia dla oceny tych prac, wnioski Sądu Konkursowego z konsultacji społecznych.  
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Rozdział 13 

JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA 

§13. 1. Organizator konkursu informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP wnioski o dopuszczenie 

do udziału w konkursie są jawne. 

2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Uczestnik konkursu, nie później niż w terminie 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane. 

3. W przypadku zastrzeżenia jawności informacji (zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa) 

Uczestnik konkursu ma obowiązek wydzielić z Wniosku informacje stanowiące tajemnice jego 

przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)”. 

4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności tzn. zastrzegł 

składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, iż nie mogą być one udostępnione 

innym Uczestnikom konkursu. 

5. W sytuacji, gdy Uczestnik konkursu zastrzeże we Wniosku informacje, które nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy PZP lub odrębnych 

przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe 

niezastrzeżone dokumenty. 

Rozdział 14 

PRAWA AUTORSKIE 

§14. 1. Wszyscy Uczestnicy konkursu zachowują osobiste prawa autorskie do wykonanych prac 

konkursowych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880), zwaną dalej ustawa o prawie autorskim. 

2. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu i wypłaty przyznanych nagród, Uczestnicy będący 

autorami prac nagrodzonych i wyróżnionych przenoszą na rzecz Zamawiającego własność 

oryginałów i kopii egzemplarzy opracowań wchodzących w ich skład. 

3. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu i wypłaty przyznanych nagród, bez ograniczeń, co 

do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa 

majątkowe, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim do wszystkich nagrodzonych 

i  wyróżnionych prac, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, 

DZIAŁ IV 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINUZWIĄZANE Z KONKURSEM 
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na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, 

plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 

nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

2) umieszczenia i wykorzystywania w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach 

publikowanych dla celów promocyjnych Organizatora lub podmiotu wskazanego przez 

Organizatora, 

3) wprowadzania w dowolnej części do internetu i pamięci komputera, umieszczaniu 

 i  wykorzystywaniu w ramach publikacji on-line, 

4) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

5) publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania za 

pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane za 

pośrednictwem satelity i internetu, 

6) wykorzystania w dowolnej części dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji 

Organizatora jego programów, audycji i publikacji, sporządzenie wersji obcojęzycznych. 

4. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu 

i  liczby   egzemplarzy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz prawa 

zależne, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim do zwycięskiej pracy, na następujących 

polach  eksploatacji: 

1) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji, 

2) wykonywania zależnego prawa autorskiego do dokumentacji projektowej, wprowadzania 

zmian, przeróbek i modyfikacji dokumentacji projektowej, 

3) prawo do rozporządzania i korzystania z prac, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody 

Uczestników, 

4) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku,  w dowolnej skali, 

na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, 

plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 

nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

5) umieszczenia i wykorzystywania w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach 

publikowanych dla celów promocyjnych Organizatora lub podmiotu wskazanego przez 

Organizatora, 

6) wprowadzania w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu 

 i wykorzystywaniu w ramach publikacji on-line, 

7) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

8) publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania za 

pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane za 

pośrednictwem satelity i Internetu, 

9) wykorzystania w dowolnej części dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji 

Organizatora jego programów, audycji i publikacji, sporządzenie wersji obcojęzycznych, 

10) rozpowszechniania poprzez prezentację oraz publikację pracy w całości lub we fragmentach 

za pomocą dowolnej techniki, na wystawie pokonkursowej, w katalogu pokonkursowym, 

wydawnictwach promujących inwestycje lub Zamawiającego, w mediach, na spotkaniach, 

konferencjach i na stronach internetowych, 
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11) reprodukcji, zwielokrotnienie egzemplarzy utworu, prawo tworzenia kopii dowolną techniką, 

12) stworzenia wersji multimedialnej oraz jej publiczne odtwarzanie, nadawanie  i  reemitowanie, 

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

13) tworzenia opracowań pracy, w szczególności tłumaczenia, przerabiania  i adaptacji, według 

uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Uczestnika, 

14) dokonywania w pracy zmian wynikających z potrzeby opracowania rozwiązań projektowych 

oraz wykonawstwa, 

15) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

16) zamieszczania w całości lub w części w materiałach przetargowych i innych postępowaniach 

związanych z zawieraniem umów przez Zamawiającego, jak również we wnioskach do 

organów władzy publicznej bądź wnioskach do instytucji finansujących lub mogących 

finansować działalność Zamawiającego, 

17) prawo do tworzenia projektów na podstawie pracy, 

18) prawa do wykonywania robot budowanych i innych prac wg projektów sporządzonych na 

podstawie pracy. 

5. Projektant gwarantuje Zamawiającemu, że wykonywanie uprawnień wskazanych w  ust. 4 nie 

naruszy żadnych praw patentowych, praw do znaków towarowych, praw autorskich ani innych 

praw własności intelektualnych i przemysłowych, które przysługują osobom trzecim. 

6. Projektant ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw, o których mowa w 

ust 5. 

7. Niezależnie od przekazania praw autorskich, o których mowa powyżej, Projektant nie ponosi 

jakichkolwiek konsekwencji wynikających: 

1) ze zmian wprowadzonych do przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub osoby trzecie, 

2) z wykorzystywania przez Zamawiającego lub osoby trzecie pracy lub jej części w innych 

opracowaniach. 

8. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu udzielenia zamówienia 

publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki autorowi wybranej pracy konkursowej (I nagroda). 

Powierzenie opracowania wybranej pracy konkursowej innej osobie niż autor nagrodzonej pracy 

nastąpi wyłącznie w przypadku nie zawarcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od umowy 

przez którąkolwiek ze stron – z winy projektanta. 

Rozdział 15 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WYSTAWA PRAC KONKURSOWYCH 

§15. 1. Jeżeli przed zatwierdzeniem wyników konkursu Zamawiający stwierdzi istotne naruszenie 

warunków konkursu, Sąd Konkursowy zobowiązany będzie ponownie przeprowadzić ocenę 

prac konkursowych, jeżeli jest to możliwe, a Zamawiający nie podjął decyzji o unieważnieniu 

konkursu. Sąd Konkursowy ma wówczas prawo wykluczyć z ponownej oceny prace, których 

autorzy dopuścili się naruszeń, jednocześnie pozbawiając autorów wykluczonych prac nagród 

i wyróżnień. 
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2. Po rozstrzygnięciu konkursu, Sąd konkursowy dokona identyfikacji wszystkich prac 

konkursowych.    

3. Wyniki konkursu niezwłocznie po rozstrzygnięciu zostaną podane do publicznej wiadomości 

oraz umieszczone w siedzibie Zamawiającego w miejscu ogólnie dostępnym oraz na stronie 

internetowej Konkursu pod adresem:  

http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list 

4. Nagrodzone i wyróżnione prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. 

5. Prace konkursowe nienagrodzone i niewyróżnione będą mogły zostać odebrane przez 

Uczestników, za pokwitowaniem po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu. 

Odbiór prac będzie możliwy w terminie do 60 dni od zakończenia wystawy pokonkursowej za 

okazaniem pokwitowania złożenia pracy konkursowej. Jeżeli Uczestnik nie odbierze złożonej 

przez siebie pracy w powyższym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do jej zniszczenia. 

Rozdział 16 

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 

§16. 1. Zamawiający unieważnia konkurs, jeżeli nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do 

udziału w konkursie lub żadna praca konkursowa bądź wszystkie wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu lub prace konkursowe podlegają odrzuceniu albo, jeżeli nie 

rozstrzygnięto konkursu. Do unieważnienia konkursu stosuje się odpowiednio przepisy art. 93 

ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP. 

2. O unieważnieniu konkursu Zamawiający zawiadomi wszystkich Uczestników, którzy: 

1) ubiegali się o dopuszczenie do udziału w konkursie – w przypadku unieważnienia konkursu 

przed upływem terminu składania prac konkursowych, 

2) złożyli prace konkursowe – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania prac konkursowych podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Po unieważnieniu konkursu Organizator niezwłocznie zwraca Uczestnikom ich prace konkursowe. 

Rozdział 17 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

§17. 1. Uczestnikom konkursu, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w dziale VI ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej przysługują Uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.  

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o konkursie przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której Organizator jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 

http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list
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5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Organizatora, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Organizatorowi przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Organizatora 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane w sposób określony w art. 27 

ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 15 dni, jeśli zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o konkursie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

10. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub 

przy należytym zachowaniu staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Rozdział 18 

USTALENIA WIĄŻĄCE UCZESTNIKA I ORGANIZATORA KONKURSU 

§18. 1. Organizator konkursu oświadcza, że jest związany Regulaminem na czas trwania konkursu 

i  na czas realizacji umowy na wykonanie Pomnika i projektu zagospodarowania terenu jego 

otoczenia zgodnie z Załącznikiem nr 9 i 9a do Regulaminu. 

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest związany Regulaminem na czas trwania konkursu, zgodnie 

z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu. 

3. Udzielone przez Organizatora konkursu wyjaśnienia oraz ewentualne zmiany w Regulaminie są 

wiążące dla wszystkich Uczestników z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej 

Organizatora konkursu. 

4. Wyniki konkursu podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Stargard. 

5. Zamówienie na wykonanie Pomnika na podstawie zwycięskiego projektu zostanie udzielone 

Projektantowi przez Zamawiającego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 2 ustawy PZP, tj. w trybie 

zamówienia z wolnej ręki po uprzednio przeprowadzonych negocjacjach. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania Uczestnika konkursu, aby przy sporządzaniu 

modelu/projektu wykonawczego Pomnika, stanowiącego podstawę do jego wykonania, 

uwzględnił zalecenia Sądu Konkursowego do pracy konkursowej, o ile zostały one wskazane 

przez Sąd Konkursowy. Jeżeli zalecenia zwiększą zakres robót, wykonawca ma prawo 

w  negocjacjach starać się o zwiększenie wynagrodzenia.  

7. Zamawiający może nie zawrzeć umowy z wykonawcą Pomnika w sytuacji zaistnienia okoliczności, 

o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 6-7 ustawy PZP. 
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Załączniki do wniosku: 

1)   Załącznik nr 1 Wniosek o dopuszczenie Uczestnika do udziału w konkursie. 

2)   Załącznik nr 2 Oświadczenie Uczestnika o spełnieniu warunków udziału w konkursie 

zgodnie z Regulaminem oraz związaniu Regulaminem i akceptacji jego 

warunków. 

3)   Załącznik nr 3 Oświadczenie Uczestnika konkursu o prawach autorskich. 

4)   Załącznik nr 4 Wykaz autorów i współpracowników przewidzianych do wykonania pracy 

konkursowej.  

5)   Załącznik nr 5 Oświadczenie Uczestnika o braku wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

7) Załącznik nr 5a Pozostałe oświadczenia uczestnika. 

 

Załączniki do pracy konkursowej: 

6)   Załącznik nr 6 Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej. 

7)   Załącznik nr 7 Karta identyfikacyjna Uczestnika. 

8)  Załącznik nr 8 Oferowana cena za dokumentację projektową i wykonanie pomnika. 

 

Załączniki będące projektami umów: 

9)   Załącznik nr 9 Wzór umowy na wykonanie Pomnika. 

10) Załącznik nr 9a Wzór umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

 

Załączniki graficzne: 

11) Załącznik nr 10 Lokalizacja. 

12) Załącznik nr 11 Obszar konkursu. 

13) Załącznik nr 12 Inwentaryzacja fotograficzna. 

 

 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Organizatora i Zamawiającego 

 

 

 

        ………………………………………….   

Prezydenta Miasta Stargard 

 

  

 DZIAŁ V 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 
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Załącznik nr 1 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

Działając w imieniu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania  

albo nazwy Uczestników występujących wspólnie* i ich siedziby lub miejsca zamieszkania 

 

Składam (-y) Wniosek o dopuszczenie do udziału w: 

KONKURSIE REALIZACYJNYM NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-RZEŹBIARSKIEJ 

POMNIKA „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

Jednocześnie oświadczam (-y), że do wniosku załączam (-y) wymagane na etapie składania wniosku 

o dopuszczenie do udziału w konkursie dokumenty i oświadczenia wymienione w Regulaminie, tj.: 

  

1)   Załącznik nr 2 Oświadczenie Uczestnika o spełnieniu warunków udziału w konkursie zgodnie 

z Regulaminem oraz związaniu Regulaminem i akceptacji jego warunków, 

2)   Załącznik nr 3 Oświadczenie Uczestnika konkursu o prawach autorskich, 

3)   Załącznik nr 4 Wykaz autorów i  współpracowników przewidzianych do wykonywania pracy 

konkursowej, 

4)   Załącznik nr 5 Oświadczenie Uczestnika o braku wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, 

5)   Załącznik nr 5a Pozostałe oświadczenia uczestnika 

Nazwa i nr konta bankowego, na które zostanie wpłacona ewentualna nagroda: 

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

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

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: 

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

Tel.:.............................................................................................................................................................................................. 

Fax ………………………………………………………………………………………............................................................................... 

E-mail:........................................................................................................................................................................................ 

 

 

………………………………………………   ……………………………………………………………………… 

miejscowość, data  (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika występującego 

samodzielnie albo podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika, 

będącego pełnomocnikiem Uczestników występujących wspólnie). 

 

 

* W przypadku złożenia wniosku wspólnego, niezbędne jest złożenie pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników postępowania 

konkursowego wraz z określeniem zakresu pełnomocnictwa (§3 ust.7 Regulaminu) 
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Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE  

ORAZ ZWIĄZANIU REGULAMINEM I AKCEPTACJI JEGO WARUNKÓW 

Działając w imieniu:  

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

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

……………………………………………………… 

nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania  

albo nazwy Uczestników występujących wspólnie* i ich siedziby lub miejsca zamieszkania  

 

Uczestnika KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-RZEŹBIARSKIEJ 

POMNIKA „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

Oświadczam (-y), że:  

1. spełniam (-y) warunki określone w Regulaminie, 

2. zapoznałem/(zapoznaliśmy) się z Regulaminem i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz 

zdobyłem/(zdobyliśmy) konieczne informacje do przygotowania prac konkursowych, 

3. jestem/(jesteśmy) związany/(ni) Regulaminem i akceptuję/(akceptujemy) jego warunki, 

4. zobowiązuję/(zobowiązujemy) się do uwzględnienia, przy wykonaniu modelu/projektu wykonawczego, 

wytycznych merytorycznych Sądu Konkursowego oraz uwag Zamawiającego ustalonych po podpisaniu 

umowy. 

 

 

 

 

…………………………………………………            …………………………………………………………………… 

miejscowość, data  (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika 

występującego samodzielnie albo podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania Uczestnika, będącego pełnomocnikiem Uczestników 

występujących wspólnie). 

 

 

 

 

 

 

* W przypadku złożenia wniosku wspólnego, niezbędne jest złożenie pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników postępowania 

konkursowego wraz z określeniem zakresu pełnomocnictwa (§ 3 ust. 7 Regulaminu). 
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Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU O PRAWACH AUTORSKICH 

 

Działając w imieniu:  

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

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

……………………………………………………… 

nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania 

albo nazwy Uczestników występujących wspólnie* i ich siedziby lub miejsca zamieszkania 

 

Uczestnika KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-RZEŹBIARSKIEJ 

POMNIKA „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

Oświadczam (-y), że zgodnie z Regulaminem niniejszego konkursu (§ 14): 

1. przenoszę/(przenosimy) nieodpłatnie na Zamawiającego, z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia  konkursu, autorskie 

prawa majątkowe do sporządzonych prac, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

1) rozpowszechniania przez prezentację oraz publikacji pracy w całości lub we fragmentach, na wystawie 

pokonkursowej, w katalogu pokonkursowym, wydawnictwach promujących inwestycje lub Zamawiającego, 

w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach internetowych w nieograniczonej ilości egzemplarzy oraz 

prawo wystawiania na widok publiczny, 

2) możliwości reprodukcji i publikacji pracy i jej zdjęć w całości lub we fragmentach za pomocą dowolnej techniki, 

3) użyczania, najmowania, wprowadzania do obrotu. 

2. jeżeli moja/(nasza) praca zostanie nagrodzona przenoszę/(przenosimy) nieodpłatnie na Zamawiającego, z chwilą 

ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, autorskie prawa majątkowe do sporządzonych prac, na następujących polach 

eksploatacji:  

1) rozpowszechniania poprzez prezentację lub publikacji pracy i jej zdjęć w całości lub we fragmentach, na wystawie 

pokonkursowej, w katalogu pokonkursowym, wydawnictwach promujących inwestycje lub Zamawiającego, 

w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach internetowych w nieograniczonej ilości egzemplarzy oraz 

prawo wystawiania na widok publiczny, 

2) możliwości reprodukcji i publikacji prac w całości lub we fragmentach za pomocą dowolnej techniki, 

3) użyczanie, najmowanie, wprowadzenie do obrotu, 

4) prawa do zwielokrotniania wybraną przez Zamawiającego techniką w nieograniczonej ilości egzemplarzy, 

5) prawa do wykonywania miniatur rzeźby na podstawie modelu rzeźby. 

 

 

 

 

…………………………………………………   ………………………………………………………………… 

miejscowość, data     (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika  

     występującego samodzielnie albo podpis osoby lub osób uprawnionych  

do reprezentowania Uczestnika, będącego pełnomocnikiem Uczestników 

występujących wspólnie) 

 

* W przypadku złożenia wniosku wspólnego, niezbędne jest złożenie pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników postępowania 

konkursowego wraz z określeniem zakresu pełnomocnictwa ( §3 ust. 7 Regulaminu). 
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Załącznik nr 4 

 

WYKAZ AUTORÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

 

Działając w imieniu:  

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

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

……………………………………………………………………………………… 

nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania 

albo nazwy Uczestników występujących wspólnie* i ich siedziby lub miejsca zamieszkania 

 

Uczestnika KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-RZEŹBIARSKIEJ 

POMNIKA „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

Przedstawiam(-y), zgodnie z Regulaminem niniejszego konkursu (§ 3 ust. 2 pkt 2), wykaz autorów 

i  współpracowników przewidzianych do wykonywania pracy konkursowej 

 

Lp.  

Nazwisko i imię 

Tytuł ( zawodowy, naukowy ) 

charakter udziału w pracy 

1. 

osobą legitymującą się dyplomem 

ukończenia wyższej uczelni w zakresie 

wymaganym dla uprawiania zawodu 

artysty plastyka lub rzeźbiarza, lub grafika, 

lub architekta 

 

2. 

 

która posiada uprawnienia budowlane do 

projektowania w  specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń 

 

 

 

 

…………………………………………………   ………………………………………………………………… 

miejscowość, data     (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika  

     występującego samodzielnie albo podpis osoby lub osób uprawnionych  

do reprezentowania Uczestnika, będącego pełnomocnikiem Uczestników 

występujących wspólnie) 

 

 

 

* W przypadku złożenia wniosku wspólnego, niezbędne jest złożenie pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników postępowania 

konkursowego wraz z określeniem zakresu pełnomocnictwa ( §3 ust. 7 Regulaminu) 
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Załącznik nr 5 

 

OŚWIADCZNIE UCZESTNIKA KONKURSU O BRAKU WYKLUCZENIA 

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Działając w imieniu:  

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

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

……………………………………………………… 

nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania 

albo nazwy Uczestników występujących wspólnie* i ich siedziby lub miejsca zamieszkania 

 

 

Uczestnika KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-RZEŹBIARSKIEJ 

POMNIKA „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

Oświadczam, że: nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………   …………………………………………………………………… 

miejscowość, data     (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika  

     występującego samodzielnie albo podpis osoby lub osób uprawnionych  

do reprezentowania Uczestnika, będącego pełnomocnikiem Uczestników 

występujących wspólnie). 

 

 

 

 

 

 

 

* W przypadku złożenia wniosku wspólnego, załącznik składa każdy z Uczestników. 
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Załącznik nr 5a 

 

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 

Ubiegając się o dopuszczenie do udziału w KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI 

ARCHITEKTONICZNO-RZEŹBIARSKIEJ POMNIKA „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ 

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

oświadczam / oświadczamy*, że: 

1) posiadam/posiadamy* dyplom ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu 

artysty plastyka, rzeźbiarza, grafika,  

2)  dysponuję/dysponujemy* przynajmniej jedną osobą w zespole projektowym posiadającą dyplom 

ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu artysty plastyka, rzeźbiarza, 

grafika,  

3) posiadam/posiadamy*uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez 

ograniczeń oraz że jestem członkiem odpowiedniej izby zawodowej, 

4) dysponuję/dysponujemy* przynajmniej jedną osobą w zespole projektowym posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń będącą członkiem 

odpowiedniej izby zawodowej, 

5) przenoszę /przenosimy* na Gminę Miasto Stargard oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w 

Szczecinie, jako Organizatora Konkursu, na każdego z nich osobno, własność pracy konkursowej oraz 

autorskich praw majątkowych, na warunkach określonych w rozdziale XIII regulaminu konkursu, 

6) w przypadku wygrania konkursu, zobowiązuję się do wzięcia udziału w postępowaniu o  udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie opracowanie 

ostatecznej koncepcji na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej oraz wykonanie wielobranżowej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do uzyskania wszelkich wymaganych prawem 

uzgodnień i decyzji oraz dokumentacji umożliwiającej przygotowanie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami ustawy PZP, dla wyboru wykonawcy robót budowlanych 

oraz do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, która realizowana będzie w oparciu o 

wyżej wymienioną dokumentację. 

 

 

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

 miejscowość, data podpis Uczestnika lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika występującego samodzielnie 

albo podpis pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania każdego z Uczestników występujących wspólnie 

 

 

Uwaga: W przypadku składania wspólnego wniosku wniosek składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Uczestników. 

 

*) - niepotrzebne fragmenty tekstu skreślić 
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 Załącznik nr 6 

 

(dla Organizatora konkursu) 

POKWITOWANIE ODBIORU PRACY KONKURSOWEJ 

 

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-RZEŹBIARSKIEJ 

POMNIKA „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

W dniu: ………………………………………………………        o godz. ............................................... 

została przyjęta praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą: 

 

  

 

 

     

 

 

 

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

     pieczęć Organizatora konkursu     podpis pracownika  

        przyjmującego pracę konkursową 

 

 

 

(dla Uczestnika konkursu) 

POKWITOWANIE ODBIORU PRACY KONKURSOWEJ 

 

KONKURSU  NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-RZEŹBIARSKIEJ 

POMNIKA „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

W dniu: ………………………………………………………        o godz. ............................................... 

została przyjęta praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą: 

 

  

 

 

     

 

 

 

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

     pieczęć Organizatora konkursu     podpis pracownika  

 przyjmującego pracę konkursową 
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Załącznik nr 7 

 

KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA 

 

Działając w imieniu: 

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

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

…………………………………………………….. 

nazwa Uczestnika występującego samodzielnie i jego siedziba lub miejsce zamieszkania 

albo nazwy Uczestników występujących wspólnie* i ich siedziby lub miejsca zamieszkania 

 

 

Oświadczam (-y), że praca konkursowa złożona w: 

KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-RZEŹBIARSKIEJ 

POMNIKA „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

została oznaczona następującą liczbą rozpoznawczą: 

 

 

 

 

     

 

 

Oświadczam (-y), że praca konkursowa: 

została wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

nie została wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

 

 

 

 

………………………………………………                   ………………………………………………………………… 

miejscowość, data     (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika  

     występującego samodzielnie albo podpis osoby lub osób uprawnionych  

do reprezentowania Uczestnika, będącego pełnomocnikiem Uczestników 

występujących wspólnie). 

 

 

 

 

 

* W przypadku złożenia wniosku wspólnego, niezbędne jest złożenie pełnomocnictwa do reprezentowania uczestników postępowania 

konkursowego wraz z określeniem zakresu pełnomocnictwa (§ 3 ust. 7 Regulaminu). 
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Załącznik nr 8    

Oferowana cena za jaką zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zleconego w 

trybie z wolnej ręki – w przypadku wybrania mojej pracy do realizacji  …………………………  zł 

brutto* 

 

 

* Cena obejmuje: 

1) koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi pozwoleniami – niezbędnej dla 

wybudowania pomnika/instalacji zgodnie z pracą konkursową 

2)  koszt wszystkich robót, czynności i prac związanych z budową pomnika/instalacji, a  w tym: 

a) prace związane z wykonaniem modelu wykonawczego rzeźby/ instalacji w skali 1:1 na 

podstawie projektu będącego I NAGRODĄ (jeśli jest to niezbędne) 

b) w przypadku rzeźby z metalu - wykonania stosownego odlewu, 

c) wszelkie niezbędne prace, czynności i roboty budowlane związane z posadowieniem, 

instalacją i montażem rzeźby/instalacji, 

d) wykończenie cokołu (jeśli występuje), 

e) wykonanie wszelkich instalacji będących elementem nagrodzonej pracy (iluminacje, 

podświetlenia itp.),  

f) wykonanie tablicy okolicznościowej, 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego w procesie realizacji i montażu rzeźby, 

4) koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu (obszar 

objęty zagospodarowaniem określa Regulamin)  

 

Cena nie obejmuje – kosztów realizacyjnych zagospodarowania terenu. Zagospodarowanie terenu 

zrealizuje Zamawiający własnymi środkami – z wyjątkiem elementów zagospodarowania terenu 

będących integralną częścią rzeźby, pomnika lub instalacji przestrzennej, które są kosztem 

wykonawcy.   

 

 

 

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

miejscowość, data  (podpis osoby lub osób uprawnionych do                          

reprezentowania Uczestnika  występującego   

samodzielnie    albo podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania Uczestnika, 

będącego pełnomocnikiem Uczestników 

występujących wspólnie). 
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Załącznik nr 9 

 

WZÓR UMOWY  

NA WYKONANIE POMNIKA – RZEŹBY/INSTALACJI PRZESTRZENNEJ WRAZ  Z NIEZBĘDNYMI 

DO ICH WYKONANIA OPRACOWANIAMI PROJEKTOWYMI 

[ szczegółowe treści redakcyjne umowy mogą stanowić przedmiot negocjacji ] 

zawarta w dniu …...         2018 r. 

pomiędzy : 

 

Gminą Miasto Stargard z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard zwaną dalej 

Zamawiającym, którą z upoważnienia Prezydenta Miasta Stargard reprezentują: 

 

…………….. 

…………….. 

a 

………………………. z siedzibą w ………………., zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje(ą): 

 

…………….. 

…………….. 

o następującej treści : 

W rezultacie rozstrzygniętego w dniu ………………… 2018 r. konkursu na………………………………………… , 

zgodnie z warunkami przeprowadzonego postępowania w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 

ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

ZAKRES / PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wykonanie pomnika – 

rzeźby/instalacji przestrzennej wraz z niezbędnymi do ich wykonania 

opracowaniami projektowymi [uwaga: na wniosek wykonawcy zakres związany 

z „niezbędnymi do ich wykonania opracowaniami projektowymi” może  być 

przedmiotem opracowania projektowego wg załącznika nr 9A]. 

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia: 

1) prace projektowe: 

a) sporządzenie opracowania/projektu budowlanego wraz z niezbędnymi pozwoleniami, 

b) wtórnik do celów projektowych pozyskuje własnym staraniem Wykonawca; 

c) wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do konsultacji i akceptacji 

wersję roboczą projektu budowlanego; 

d) Zamawiający otrzyma 1 komplet pełnej dokumentacji projektowej ( PB, PW, SST) 

e) Wykonawca uzyska własnym staraniem - na podstawie stosownego upoważnienia 

udzielonego przez Zamawiającego - wszelkie niezbędne uzgodnienia, zezwolenia, zajęcia 

i decyzje potrzebne do otrzymania pozwolenia na budowę. 

2) roboty budowlane: 

a) wszelkie niezbędne prace związane z wykonaniem modelu wykonawczego rzeźby lub 

elementów instalacji (jeśli są wymagalne) w skali 1:1 na podstawie pracy konkursowej, 

w tym, w przypadku rzeźby z metalu - wykonania odlewu, 
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b) wszelkie niezbędne prace związane z wykonaniem Pomnika - rzeźby/instalacji 

przestrzennej, 

c) wszelkie niezbędne prace, czynności i roboty budowlane związane z posadowieniem, 

instalacją i montażem rzeźby/instalacji, 

d) wykończeniem cokołu (jeśli występuje), 

e) wykonanie wszelkich instalacje będące elementem nagrodzonej pracy (iluminacje, 

podświetlenia itp.), 

f) wykonanie wszelkich innych elementów, w tym elementów zagospodarowania terenu – 

jeżeli stanowiły one integralną część nagrodzonego w konkursie dzieła [np. jeśli pracą 

konkursową jest przestrzenna instalacja – wykonanie poszczególnych elementów tej 

instalacji jest objęte przedmiotem zamówienia ]    

g) wykonanie zaprojektowanego zagospodarowania terenu wokół Pomnika – 

rzeźby/instalacji przestrzennej nie wchodzi w zakres umowy za roboty 

3. W zakres (w przedmiot) zamówienia wchodzą również wszelkie inne prace i czynności niezbędne 

dla pełnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostałe obowiązki Wykonawcy): 

1) Wykonawca zobowiązany jest  do: 

a) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony środowiska 

i bhp, 

b) właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy - zgodnie 

z wymogami Prawa budowlanego, 

c) sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji 

i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

d) dokonywania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych zgłoszeń, uzgodnień, 

powiadomień, zajęć, wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów – w tym również tych 

wynikających z wydanych przez podmioty trzecie, na etapie projektowania, warunków, 

e) prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych, 

f) przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów 

przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, 

g) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania w okresie 

gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek, 

2) organizacja robót – wytyczne: Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania 

z Zamawiającym zasad organizacyjnych wykonywania robót.  

3) inwentaryzacja geodezyjna - Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu nie później 

niż 14 dni od dnia odbioru powykonawczą mapę geodezyjną przyjętą do państwowych 

zasobów geodezyjno-kartograficznych w 2 egz. 

 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wykonawca (lub jego podwykonawca robót budowlanych) ma obowiązek zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących fizycznie roboty budowlane 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - 

Kodeks pracy).  Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy wykonujący na polecenie i pod 

nadzorem kierownictwa budowy konkretne prace fizyczne związane z wykonywaniem robót 

instalacyjno-budowlano-montażowych (robotnicy) zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę. 

Powyższy obowiązek nie dotyczy kadry kierowniczej budowy – kierownika budowy, kierowników 

robót, majstrów oraz osób wykonujących artystyczne. Wymagania: 
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1) Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę – osoba 

kierująca robotami ze strony Wykonawcy na żądanie przedstawiciela Zamawiającego winien 

przedłożyć dokumenty potwierdzające, że  wszystkie osoby wykonujące aktualnie prace 

fizyczne związane z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia 

zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę (dotyczy to pracowników Wykonawcy 

i ewentualnego podwykonawcy). Dokumentem potwierdzającym mogą być m.in. kopie 

umów o pracę lub oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób, 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy 

o prowadzonej budowie oraz o podjętych przez Wykonawcę zobowiązaniach związanych 

z zatrudnieniem pracowników na umowę o pracę; 

 

§ 2 

TERMINY 

1. Termin realizacji zamówienia  - najpóźniej do 10 listopada 2018 r.  

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

1) xxxxx,- zł netto (słownie: xxx złotych), 

2) podatek VAT 23%  -  …….,- zł,  

3)  …………,- brutto  (słownie: ………..  złotych), 

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka podatku 

VAT obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych elementów zamówienia. 

 

§ 4 

ODBIORY 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót składających się na realizowane zamówienie. 

2. Na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego elementy robót zanikających i ulegających zakryciu 

podlegają odbiorom częściowym. Odbiór częściowy nie stanowi ostatecznego uznania 

prawidłowości wykonania robót. 

3. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciel Zamawiającego  i przedstawiciel Wykonawcy. 

4. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 

w toku odbioru. 

 

§ 5 

PŁATNOŚCI 

1. Dopuszcza się fakturowanie przejściowe w okresach nie częstszych niż raz w miesiącu wg stopnia 

procentowego zaawansowania realizacji całego przedmiotu zamówienia. 

2. Termin  płatności – do 21 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Faktura końcowa wystawiona będzie po dokonaniu odbioru końcowego. 

4. Łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 60 % wynagrodzenia określonego 

w § 3  

5. Zakazuje się bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywania jakichkolwiek cesji wierzytelności 

oraz zastawu praw wynikających z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP …………. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; posiada  NIP ……. 
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8. Wykonawcy przysługuje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonanie przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej wysokości. 

Dokonywanie bezpośrednich zapłat w oparciu o dobrowolne dyspozycje Wykonawcy nie jest 

zapłatą w rozumieniu art. 143c, której się dokonuje przymusowo w przypadku uchylania się 

Wykonawcy od obowiązku zapłaty, oraz nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy, 

o którym mowa w art. 143c ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dyspozycje, o których 

mowa Wykonawca przedstawia do faktury wystawionej dla Zamawiającego 

9. Warunki opłacenia przez Zamawiającego faktury/faktur końcowych: 

1) Wykonawca przedkłada wraz z fakturą końcową dokumenty potwierdzające zapłatę 

wynagrodzenia podwykonawcom ( w tym oświadczenie podwykonawcy) 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury końcowej kwot nieopłaconego 

wynagrodzenia podwykonawców 

 

§ 6 

REKOJMIA i GWARANCJA /  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA  

 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy.   

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……… zł (10 % 

wynagrodzenia brutto. Kwota zaokrąglona (w dół) do pełnego tysiąca PLN) . 

3. Zabezpieczenie wniesione zostaje na okres do 11 grudnia 2018 - dla kwoty zabezpieczenia 

w wysokości …….. zł (wg ust.6);  do 11.11.2019 r. dla kwoty ……….,- zł (30% kwoty określonej w ust. 2) 

jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

4. W przypadku istotnego przedłużenia terminu zakończenia zamówienia, o którym mowa w § 2  

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na okres wydłużony w stosunku do terminów, o których mowa 

w ust. 3, o okres przedłużenia terminu zakończenia zamówienia.  

 

§ 7 

KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ZATRZYMANIA 

1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, do stosowania następujących kar umownych: 

a) kara za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – 1000,- zł, za każdy dzień zwłoki, 

b) kara za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 80 000,- zł, 

c) kara za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

i gwarancji  - 500,- zł - za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

d) kara za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawcę robót 

budowlanych w przypadku, gdy Zamawiającemu nie został przedłożony do akceptacji 

projekt umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo – 10 000,- zł 

e) kara za każdorazowy stwierdzony przypadek świadczenia przez podwykonawców usług 

lub dostaw o wartościach przekraczających kwotę 50 000 zł bez uprzedniego 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo - 5 000,- zł 

f) kara z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

– naliczana w przypadku gdy Zamawiający dokonał bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
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wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy (nie dotyczy to zapłaty dokonanej na 

zasadach § 5 ust. 8) – 2 000,- zł za każdy przypadek, 

g) kara za każdy stwierdzony przypadek na budowie wykonywania fizycznie prac 

związanych z robotami instalacyjno-budowlano-montażowych przez osobę nie 

zatrudnioną na umowę o pracę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy) 

przez Wykonawcę – 5 000,- zł za każdą nie zatrudnioną na umowę o pracę osobę, 

h) w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie 

Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania tych robót innemu Wykonawcy bez 

wyznaczania dodatkowego terminu, a pełne koszty wykonania tych robót pokryte 

zostaną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; Zamawiający ma prawo 

zażądać od gwaranta przed wykonaniem tych robót każdej kwoty, która zdaniem 

Zamawiającego potrzebna jest na ich wykonanie, 

2) Wykonawca ma prawo do zastosowania kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn   

leżących po stronie Zamawiającego, innych od określonych art.145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych - w wysokości 80 000,- zł. 

2. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad, które nie nadają się do 

usunięcia, oraz jeżeli pomimo wystąpienia tych wad możliwe jest użytkowanie obiektów zgodnie 

z przeznaczeniem,  Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej Inwestycji. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury końcowej części kwoty stanowiącej 

wynagrodzenie Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z ustaleń protokołu końcowego 

robót, nie dochował terminu usunięcia wad i usterek określonych protokołem, nie dostarczył 

wszystkich wymaganych dokumentów lub nie wywiązał się z zobowiązań określonych umowami 

o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie mogącym naruszyć interes prawny Zamawiającego. 

Zatrzymana kwota zwrócona będzie Wykonawcy niezwłocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania. 

Wysokość zatrzymanej kwoty ustalana będzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny 

zatrzymania. 

§ 8 

PODWYKONAWSTWO  

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Obowiązek przedkładania projektu 

umowy oraz kopii zawartej umowy dotyczy wszystkich podwykonawców na roboty 

budowlane biorących udział w realizacji zamówienia, w tym również podwykonawców na 

roboty budowlane będące robotami budowlanymi wg definicji ustawy Prawo budowlane, 

które wykraczają poza wykaz robót budowlanych, o którym mowa w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych. Zamawiający 

nie będzie żądał przedkładania oświadczeń, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawców. 

Wykonawca zobowiązany jest również przekazywać Zamawiającemu kopię wprowadzanych 

zmian do umowy o podwykonawstwo. 

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

wszelkiego rodzaju umów na dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 50 000 zł brutto. 

Obowiązek przedkładania kopii zawartej umowy (zamówienia) dotyczy dostaw konkretnych 

materiałów lub urządzeń jednoznacznie przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, 
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realizowanego przedmiotu zamówienia – nie dotyczy dostaw realizowanych na podstawie stałych, 

długoterminowych umów zawieranych z dostawcami na dostawy materiałów masowych lub 

materiałów zamawianych np. na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego przeznaczenia. 

Wykonawca przekazuje również Zamawiającemu kopię wprowadzanych zmian do umowy 

o podwykonawstwo. 

 

§ 9 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest/są  ………… – 

inspektor nadzoru 

Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest/są  ……… . 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie, nie wcześniej niż w dniu przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu 

zabezpieczenia należytego wykonania spełniającego wymagania określone w SIWZ.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

3. Zgodnie z postanowieniami SIWZ Zamawiający dopuszcza wszelkie inne zmiany postanowień 

zawartej umowy, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania. 

4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd wg właściwości Zamawiającego. 

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron. 

7. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

 

 

 

            ……………………………………                                                             …………………………………… 

 

                  ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA 

 

   …………………………………………………… 

     (kontrasygnata Skarbnika Miasta) 
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Załącznik nr 9a 

 

WZÓR UMOWY  

NA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYLEGŁY DO POMNIKA – 

RZEŹBY/INSTALACJI PRZESTRZENNEJ  

 

Nr …………………………………………………….. 

Rejestr Centralny Nr …………………………… 

 

zawarta w dniu  ………………………….2018 r. w Stargardzie pomiędzy: 

 

Gminą Miasto Stargard 

adres: 73- 110 Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17   

NIP: ……………………..; REGON: ……………………… 

reprezentowaną przez: ……………………………… 

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………..  

adres: ……………………………………………………. 

NIP: ………………  REGON: ………………………… 

reprezentowaną przez: ……………………………… 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

 

 

W rezultacie rozstrzygniętego w dniu ………………… 2018r. konkursu na………………………………………… 

udziela się zamówienia publicznego w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)- zostaje zawarta umowa następującej 

treści: 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

zagospodarowanie terenu przyległego do pomnika – rzeźby/instalacji przestrzennej realizowanego 

zgodnie z umową, której projekt jest załącznikiem nr 8.  Granice opracowania pokazano na załączniku 

nr 10. 

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego oraz projektu wykonawczego 

dla wszystkich branż występujących w zadaniu, w tym nawierzchnie drogowe, odwodnienie, 

oświetlenie z iluminacją, operat dendrologiczny z oceną stanu zdrowotnego drzew przewidzianych 
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do wycinki, projekt nasadzeń zamiennych i zagospodarowanie powierzchni zielonych łącznie 

z  pielęgnacją istniejącej i nie usuwanej zieleni rosnącej na obszarze objętym projektowaniem. 

§ 2 

Zakres zamówienia i oczekiwany rezultat: 

1. Zagospodarowanie całej powierzchni objętej konkursem musi być spójne z pracą konkursową 

będącą przedmiotem oceny w ramach konkursu. Niewielkie zmiany obszaru i koncepcji muszą być 

poprzedzone dyskusją z Zamawiającym i przez niego zatwierdzone. 

Nawierzchnie drogowe:  

Oczekuje się zastosowania nawierzchni kamiennych. Nawierzchnie muszą zapewniać ciągłość 

komunikacji z terenem przyległym do opracowania. Ciągi komunikacyjne powinny uwzględniać 

projektowaną przebudowę najbliższego skrzyżowania drogowego (ul. Marii Curie – Skłodowskiej, 

Bydgoska i Kazimierza Wielkiego).  

Zamawiający zlecił badanie geologiczne podłoża gruntowego (trzy otwory badawcze o głębokości 

4 m). W przypadku, gdy badania wykażą grunty nienośne, dokumentacja musi uwzględniać 

dostosowanie ich do budowy nawierzchni drogowych. 

Na powierzchniach centralnych kamień musi być płomieniowany lub w inny sposób zapewniający 

komfort użytkowania. Zastosowane spoiny muszą być odporne na uszkodzenia powodowane 

mechanicznym utrzymaniem czystości. W centralnej części zagospodarowania, zapewnić należy 

miejsce na składanie wieńców, zapalanie zniczy i tym podobne funkcje. Ciągi prowadzące do 

miejsc, z których okresowo korzystać będzie transport samochodowy powinny mieć wzmocnioną 

podbudowę tak aby w okresie użytkowania nie ulegały deformacji. Ciągi te powinny mieć 

wyróżniającą się z całości fakturę lub kolor nawierzchni. Powierzchnie o szerokości powyżej 2 m 

powinny mieć podbudowę zapewniającą bezpieczny przejazd samochodu do 3,5 Mg. Pozostałe 

powierzchni powinny mieć podbudowę jak dla dróg rowerowych. W ramach opracowania powinny 

się znaleźć ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.  

Oświetlenie: 

Oświetlenie terenu wokół pomnika włącznie z iluminacją musi być ściśle powiązane być z 

charakterem pomnika oraz spójne z istniejącym oświetleniem alejek parku. Dobór słupów i opraw 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w postaci roboczej prezentacji przed 

przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego i uzyskać uzgodnienie przyjętych 

rozwiązań. Również kwestia włączenia projektowanych obwodów do sieci energetycznej wymaga 

uzgodnienia z Zamawiającym na wstępnym etapie opracowań projektowych.   

Odwodnienie: 

Sugeruje się by wodę deszczową z powierzchni utwardzonych odprowadzić kanalizacją deszczową 

zaprojektowaną w ramach umowy do rzeki Iny lub rozsączyć na terenie zielonym przyległym do 

terenu objętego opracowaniem. Zamawiający podejmie decyzję po przedłożeniu mu obu 

wariantów odwodnienia (plan sytuacyjny i orientacyjny kosztorys inwestorski) 

Zieleń: 

Inwentaryzacja stanu istniejącego z oceną stanu zdrowotnego drzew. 

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w granicach objętych konkursem. Na wstępnym 

etapie opracowania Wykonawca musi uzgodnić zakres wycinek, dobór gatunków i wieku nowych 
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roślin. W dokumentacji należy przewidzieć potrzebę pielęgnacji formującej pozostawionych roślin 

oraz pielęgnację wszystkich roślin w okresie gwarancyjnym. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy 

harmonogramu niezbędnych prac pielęgnacyjnych dotyczącego zieleni istniejącej i projektowanej. 

2. Na wstępnym etapie opracowywania dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien przedłożyć 

orientacyjny kosztorys przedsięwzięcia, aby Zamawiający mógł podjąć decyzję dotyczącą dalszych 

faz projektowania co pozwoli uniknąć zmian w projekcie budowlanym.   

Nadrzędnym celem projektu jest takie zagospodarowanie terenu sąsiadującego z pomnikiem aby 

przemodelowana przestrzeń publiczna łącznie z pomnikiem mogła służyć mieszkańcom i była 

spójna z zagospodarowywanym terenem zieleni parkowej, układem drogowym i być 

reprezentacyjnym fragmentem miasta widocznym z tras dróg krajowych i wojewódzkich.  

3. W przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem technicznym, dokumentacja winna zawierać 

likwidację tych kolizji i być uzgodniona z właścicielami majątku. 

4. Dokumentacja winna zawierać wszystkie decyzje i zgody umożliwiające usunięcie kolizji i realizację 

przedsięwzięcia. 

5. W sytuacji, gdy wynika to z przepisów obowiązujących w procesie budowlanym, dokumentacja 

winna zawierać dokumenty dotyczące oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko takie jak:  

a) deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z mapą, 

na której wskazano lokalizację projektu i obszarów Natura 2000, 

b) deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, 

c) postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia OOS wraz z niezbędnymi postanowieniami 

opiniującymi, 

d) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z charakterystyką przedsięwzięcia 

stanowiącą załącznik do decyzji. 

6. Zamówienie mapy do celów projektowych oraz koszt ich pozyskania leży po stronie Wykonawcy. 

7. Na obszarze będącym w zakresie umowy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego.  

Niezbędne dokumenty i uzgodnienia uzyskane w imieniu Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

1. Wszystkie wymagane przepisami, w tym prawem budowlanym decyzje, pozwolenia, opinie i 

uzgodnienia oraz opracowane i złożone w imieniu Zamawiającego kompletne wnioski o wydanie 

tych dokumentów (w tym pozwolenie na budowę lub inny dokument uprawniający do rozpoczęcia 

robót budowlanych). 

2. Prowadzenie sukcesywnych konsultacji z Zamawiającym poprzez prezentację i opiniowanie 

roboczych wersji dokumentacji (również poprzez analizę przewidywanych kosztów realizacji), przy 

czym Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru rozwiązań alternatywnych oraz wnoszenia uwag 

i korekt do opracowania mając na względzie koszty realizacji inwestycji oraz względy funkcjonalno-

użytkowe, 

3. Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie 

z  zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

§ 3 

Terminy 

1. W terminie do dnia ……………………………… r. należy przedstawić roboczą wersję projektu budowlanego. 

2. Wykonanie projektu budowlanego (w tym sporządzenie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, 

decyzję ZRID lub zgłoszenie robót budowlanych) w takim terminie by decyzja zezwalająca na rozpoczęcie robót 

budowlanych (pozwolenie na budowę lub zrid w wersji ostatecznej) przekazana została Inwestorowi do dnia 

…………………..  
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3. Projekt wykonawczy, SST oraz przedmiar i kosztorys inwestorski w terminie do dnia ………………………… 

§ 4 

Ilości zamawianych egzemplarzy opracowania: 

1. Projekty budowlane – po 1 egz. dla wszystkich branż (nie licząc egzemplarzy składanych 

w jednostkach uzgadniających oraz niezbędnych do uzyskania decyzji w tym pozwolenia na 

budowę). 

2. Projekty wykonawcze – po 4 egz. dla wszystkich branż (nie licząc egzemplarzy składanych 

w jednostkach uzgadniających). 

3. Projekty stałej organizacji ruchu w ilości 4 egzemplarzy (w tym zatwierdzony oryginał), pozostałe 

powinny mieć klauzulę zgodności z zatwierdzonym egzemplarzem. 

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – w ilości 2 egzemplarzy, 

5. Szczegółowe przedmiary robót (kosztorysy ślepe) – w ilości 2 egzemplarzy. Dopuszcza się 

sporządzenie przedmiaru robót w jednej z dwóch metod: przedmiar sporządzony za pomocą 

programu kosztorysowego w rozszerzeniu .ath lub przedmiar sporządzony w za pomocą arkusza 

kalkulacyjnego w formacie .xls. Wybór wariantu dla poszczególnych branż poprzedzony być musi 

uzgodnieniem z Zamawiającym.  

6. Kosztorysy inwestorskie – 1 egzemplarz, 

7. Wszystkie części dokumentacji projektowej winny być opracowane dla obu zakresów odrębnie 

i przekazane w wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD jako pliki edytowalne i nieedytowalne 

w 2 egz. dla każdego zakresu odrębnie.  

 

Ponadto dokumentację należy przygotować zgodnie z wytycznymi do projektowania cz.I i cz. II, które 

stanowią załącznik do umowy. Wytyczne te należy każdorazowo odnosić do zakresu i tematyki 

objętych projektowaniem. W przypadku rozbieżności, umowę należy uważać za dokument nadrzędny. 

§ 5 

Odbiór dokumentacji i prawa autorskie. 

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, w terminie do 14 dni od daty złożenia 

w siedzibie Zamawiającego opracowania projektowego, po stwierdzeniu jego kompletności 

i braku błędów projektowych i kosztorysowych. 

2. Dokonanie odbioru dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku korygowania i wyjaśniania 

stwierdzonych w okresie późniejszym ewentualnych błędów i nieścisłości projektowo-

kosztorysowych (w ramach wynagrodzenia umownego). 

3. Całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym wszystkie wersje robocze) wraz 

z załącznikami, uzgodnieniami, decyzjami itp. dokumentami powstałymi w trakcie realizacji umowy 

stanowić będą własność Zamawiającego, również w sytuacji, gdy niezależnie od podstaw i przyczyn 

umowa zostanie rozwiązana. Z chwilą podpisania umowy Wykonawca bez dodatkowego 

oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, 

wszelkie autorskie prawa majątkowe i autorskie oraz zezwala mu na wykorzystanie w różnej formie 

i zakresie części lub całości dokumentacji (w tym wprowadzanie zmian), pod warunkiem że 

czynności te związane będą z realizacją inwestycji na obiekcie dla którego dokumentacja została 

opracowana. Przeniesienie wyżej opisanych uprawnień nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia 

na rzecz Wykonawcy. 
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§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Ostateczne rozliczenie zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej po uzyskaniu przez 

Zamawiającego prawomocnych, odpowiednio: zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub 

nie wniesienia zastrzeżeń do zgłoszenia robót budowlanych. 

2. Dopuszcza się płatność na podstawie faktur przejściowych, lecz nie więcej niż jednej miesięcznie, 

przy czym 20% ustalonego w umowie wynagrodzenia zapłacone będzie Wykonawcy po 

dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz dokumentu zezwalającego na 

prowadzenie robót budowlanych np. pozwolenia na budowę. 

3. Bezpośrednio po podpisaniu umowy, Wykonawca przedłoży zestawienie kosztów poszczególnych 

części dokumentacji projektowej.    

4. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

………………….. zł + ……………………. zł (VAT ……%) = …………………… zł 

(słownie: ……………………………………………………. zł) 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; posiada 

NIP ………………………………… 

   

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; posiada 

NIP 854 222 88 73 

 

§ 7 

Warunki płatności: 

1. Termin płatności należności do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy 

faktury wystawionej zgodnie z warunkami określonymi w § 5. 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru poszczególnych części dokumentacji 

projektowej podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.  

3. Fakturę Wykonawca wystawiać będzie na Gminę-Miasto Stargard; ul. Czarnieckiego 17; 73-110 

Stargard.  

4. Zakazuje się dokonywania jakichkolwiek cesji wierzytelności wynikających z umowy. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający 

lub w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokolarnie 

stwierdzonego zaawansowania prac.  

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli 

Wykonawca nie dostarczy części lub całości opracowania w terminie określonym w umowie. 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie zwraca  

się kosztów z tytułu zaawansowania prac. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:  

1) karę za niedotrzymanie terminu (…………..) wykonania przedmiotu umowy – 0,15% za każdy dzień 

zwłoki od wartości umownej brutto całego zadania; 

2) karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 40% 

wartości umownej brutto; 
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3) karę za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy z wadami lub bez kompletu wymaganych 

dokumentów – 300 zł. 

5. Zamawiający będzie mógł potrącić karę z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

6. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wartości umownej 

brutto za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego. 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

akceptowanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych umową – obwiązywać będą właściwe przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe w trakcie wykonywania umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo 

Sąd Powszechny. 

§ 10 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a trzy Zamawiający. 

 

 

 

 

            ……………………………………                                                             …………………………………… 

 

                  ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA 

 

   …………………………………………………… 

     (kontrasygnata Skarbnika Miasta) 
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Załącznik nr 10 

  

MIEJSCE LOKALIZACJI POMNIKA 

LOKALIZACJA 
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Załącznik nr 11 

 

 

                                

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

  

OBSZAR KONKURSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANICE OPRACOWANIA 
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Załącznik nr 12 

 

 

 
                                                                                  

 
 

NUMERY FOTOGRAFII 

KIERUNKI WYKONYWANIA ZDJĘĆ 

ORIENTACYJNE MIEJSCE LOKALIZACJI POMNIKA 

PUNKTY UJĘĆ PERSPEKTYWICZNYCH 
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 
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