
 
 
 
 
KONKURS 
otwarty, dwuetapowy, realizacyjny 
na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu 
stworzenia  
REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI w Kołobrzegu 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 
 
 
 
 
Wartość konkursu przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający / Organizator Konkursu: 
 
Gmina Miasto Kołobrzeg 
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg 
 
W związku z pozytywną opinią członków Sądu Konkursowego, 
zatwierdzam 
 
………………………………………………………………. 
Prezydent Miasta Kołobrzeg 
Kołobrzeg, dnia  26 kwietnia 2012 r. 
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Sąd konkursowy akceptuje niniejszy Regulamin Konkursu: 

 

Lp. Sędzia Data Podpis 

1.  

mgr inż. arch. 

Tatiana Balcerzak 
  

2.  

mgr inż. arch.  

Konrad Chmielnicki 
  

3.  

mgr inż. arch. 

Zbigniew Maćków 
  

4.  

mgr 

Ewa Pełechata 
  

5.  

mgr inż. arch. 

Marek Perepeczo 
  

6.  

mgr inż. arch. 

Jerzy Szczepanik Dzikowski 
  

 

 

 

Sekretarz organizacyjny konkursu akceptuje niniejszy Regulamin Konkursu: 

 

1.  
mgr 

Małgorzata Łabędź 
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Informacje ogólne 
 

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy 
Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia "Regionalnego Centrum Innowacyjnej 
Administracji" w Kołobrzegu. 
Kod CPV 71.22.00.00-6 
 

2. Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13. 
W zakresie jakim dotyczy to postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, organizator 
konkursu jest dalej zwany również Zamawiającym. 
 

3. Czynności Kierownika Zamawiającego wykonuje Prezydent Miasta Kołobrzeg, Pan Janusz 
Gromek. 
 

4. Forma konkursu. 
Konkurs jest konkursem otwartym, realizacyjnym, dwuetapowym. Uczestnicy konkursu 
(Uczestnicy) składają organizatorowi konkursu wnioski o dopuszczenie do udziału  
w konkursie (Wnioski). Sąd konkursowy (Sąd) dopuści do udziału w konkursie  
i zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników, którzy spełniają warunki udziału  
w konkursie określone w niniejszym Regulaminie konkursu (Regulamin). 
 

5. Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami) 
zwanej dalej Ustawą. 
 

6. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 
Zamawiającego (tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kołobrzeg), na stronie internetowej 
Zamawiającego www.kolobrzeg.eu (BIP), na stronie internetowej konkursu 
www.architektsarp.pl/kolobrzeg oraz zostanie przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich. 
 

7. Konkurs rekomendowany jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), jako 
spełniający wymagania procedury konkursowej SARP. 
 

8. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Regionalnego Centrum Innowacyjnej 
Administracji w Kołobrzegu. W wyniku konkursu zostanie wskazany Uczestnik, który zostanie 
zakwalifikowany do udziału w postępowaniu o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia 
w trybie z wolnej ręki na wykonanie prac określonych w ust. 61 Regulaminu. 
 

9. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. 
 

10. Terminy: 
1) Składanie anonimowych pytań o warunki uczestnictwa w konkursie - 04.05.2012 r.; 
2) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie najpóźniej -  

do 17.05.2012 r.; 
3) Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie 

zaproszenia do złożenia prac konkursowych - nie później niż 10 dni od złożenia wniosku 
i najdalej do 18.05.2012 r.; 

4) Ostateczny termin nadsyłania anonimowych pytań - 01.06.2012 r.; 
5) Ostateczny termin odpowiedzi na pytania - 15.06.2012 r.; 

http://www.kolobrzeg.eu/
http://www.architektsarp.pl/kolobrzeg
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6) Termin złożenia prac konkursowych – etap I - 16.07.2012 r.; 
7) Posiedzenie Sądu konkursowego - 02-03.08.2012 r.; 
8) Powiadomienie o dopuszczeniu wybranych Uczestników do udziału w etapie II -  

do 07.08.2012 r.; 
9) Termin złożenia prac konkursowych – etap II - 08.10.2012 r.; 

10) Posiedzenie Sądu konkursowego - 25-26.10.2012 r.; 
11) Ogłoszenie wyników konkursu - do 05.11.2012 r. 

Wskazane terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Zamawiający niezwłocznie 
poinformuje Uczestników. 
 

11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Uczestnikami. 
Informacji o konkursie udziela sekretarz organizacyjny konkursu - Małgorzata Łabędź. 
Korespondencję w sprawie konkursu należy kierować wyłącznie na adres e-mail: 
konkurs.kolobrzeg@architektsarp.pl lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego  
na stronie internetowej konkursu: www.architektsarp.pl/kolobrzeg. 
 

12. Uczestnicy mogą zwracać się do Zamawiającego w sprawie warunków dopuszczenia  
do udziału w konkursie nie później niż 7 dni przed upływem terminu na składanie Wniosków, 
w pozostałych sprawach nie później niż 45 dni przed upływem terminu składania prac 
konkursowych, przewidzianego dla I etapu. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu 
korespondencji do Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wyjaśnienia  
do wszystkich Uczestników wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej konkursu 
www.architektsarp.pl/kolobrzeg. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia oraz 
ewentualne zmiany w Regulaminie są wiążące dla wszystkich Uczestników z chwilą ich 
umieszczenia na stronie internetowej konkursu. 
 

13. Sąd stanowią: 
1) mgr inż. arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski - SARP Warszawa - przewodniczący sądu; 
2) mgr inż. arch. Marek Perepeczo - SARP Koszalin - sędzia referent; 
3) mgr inż. arch. Tatiana Balcerzak - przedstawiciel WKZ Szczecin - sędzia; 
4) mgr inż. arch. Konrad Chmielnicki - SARP Koszalin - sędzia; 
5) mgr inż. arch. Zbigniew Maćków - SARP Wrocław - sędzia; 
6) mgr Ewa Pełechata - Urząd Miasta Kołobrzeg - sędzia. 
 

14. W przypadku odwołania członka Sądu z przyczyn, o których mowa w art. 17 Ustawy lub 
innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie funkcji członka Sądu, w miejsce 
odwołanych zostaną powołani zastępcy członków sądu: 
1) mgr inż. arch. Stanisław Skład - SARP Koszalin; 
2) mgr inż. Andrzej Olichwiruk - Urząd Miasta Kołobrzeg. 
Zastępca członka sądu może uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach sądu i dyskusjach bez 
prawa udziału w głosowaniach. W przypadku powołania go na miejsce członka sądu, osoba, 
którą zastąpił ma wyłącznie głos doradczy. 
 

15. Do zadań Sądu należy: 
1) opiniowanie Regulaminu i projektu ogłoszenia o konkursie; 
2) opracowanie informacji  o pracach konkursowych; 
3) ocena prac w etapie I i kwalifikacja uczestników do etapu II; 
4) wskazanie w II etapie prac, które powinny być nagrodzone i wyróżnione wraz  

z podaniem rodzaju i wysokości nagród; 
5) wyłonienie najlepszej pracy; 
6) przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu; 
7) przedstawienie wyników konkursu do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

mailto:konkurs.kolobrzeg@architektsarp.pl
http://www.architektsarp.pl/kolobrzeg
http://www.architektsarp.pl/kolobrzeg
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16. Sekretarzem organizacyjnym jest - Małgorzata Łabędź - pracownik Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

 
17. Do zadań sekretarza organizacyjnego należy w szczególności: 

1) czuwanie nad zachowaniem w konkursie zasady anonimowości Uczestników konkursu  
i prac konkursowych; 

2) opracowywanie i zamieszczanie na stronie internetowej konkursu informacji dla 
Uczestników lub wyjaśnień Zamawiającego i Sądu; 

3) ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie; 
4) przeprowadzenie szyfrowania prac konkursowych; 
5) zamieszczanie ogłoszeń wymaganych w konkursie; 
6) sporządzenie dokumentacji konkursu wymaganej przepisami Ustawy. 
Sekretarz organizacyjny jako jedyny posiada dostęp do danych osobowych Uczestników i jest 
odpowiedzialny za zachowanie poufności. Prace konkursowe złożone w konkursie pozostają 
w pełni anonimowe do ogłoszenia wyników II etapu. 
 
 

Przedmiot i forma konkursu 
 

18. Obszar objęty konkursem to teren działek nr 239 i 240 położonych pomiędzy ulicami 
Ratuszową, Armii Krajowej, Katedralną i Placem Ratuszowym w Kołobrzegu wraz  
z kołnierzem obejmującym przyległe ulice. 
 

19. Przedmiotem pracy konkursowej w I etapie jest: 
1) koncepcja zagospodarowania z pokazaniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych  

z sąsiadującą zabudową i przestrzeniami publicznymi; 
2) koncepcja adaptacji i przebudowy istniejących obiektów; 
3) koncepcja architektoniczna nowej zabudowy. 

 
20. Przedmiotem pracy konkursowej w II etapie jest: 

1) koncepcja zagospodarowania terenu z pokazaniem rozwiązań detalu urbanistycznego; 
2) szczegółowa  koncepcja adaptacji i przebudowy istniejących obiektów; 
3) szczegółowa koncepcja architektoniczna nowej zabudowy uwzględniająca 

przedstawienie detalu architektonicznego i zastosowanych rozwiązań materiałowych. 
Praca konkursowa przedstawiona w II etapie powinna stanowić kontynuację I etapu. 
 

21. Prace konkursowe w I etapie należy prezentować w następujący sposób: 
1) Jedna lekka, sztywna plansza o formacie 100x70 cm w układzie poziomym. Uczestnik ma 

swobodę w zakresie zawartości planszy, jednakże plansza ta powinna zawierać  
co najmniej: 
a) koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1:1000 - jak w załączniku B,  
b) rzuty dwóch istotnych kondygnacji w skali 1:500, 
c) rysunki aksonometryczne, perspektywiczne lub wizualizacje ilustrujące relacje 

projektowanego obiektu z przestrzeniami publicznymi i najważniejszymi zdaniem 
Uczestnika obiektami z sąsiedztwa - widoki z lotu ptaka, wykonane zarówno dla fazy 
polegającej na realizacji budynku urzędu jak i dla docelowego zagospodarowania  
i uporządkowania zabudowy. 

Ponadto, oczekiwana jest przejrzysta i możliwie najpełniejsza ilustracja koncepcji 
budynku urzędu i całości zespołu zabudowy i jego relacji z otoczeniem. 
Poza wyżej opisanymi nie stawia się żadnych ograniczeń co do treści i techniki 
wykonania planszy i rysunków. Wymagana jest jednak możliwość reprodukcji. 
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2) 3 egzemplarze broszury złożonej z wydruku planszy w formacie A3 oraz tekstu-opisu na 
dwóch stronach formatu A4 lub jednej formatu A3. Uczestnik ma swobodę w zakresie 
zawartości tekstu-opisu. Niemniej jednak część opisowa winna stanowić komentarz, 
dopełnienie części graficznej etapu I, w sposób przejrzysty i możliwie najpełniejszy 
opisywać wizję projektową całości zespołu zabudowy i jego relacje z otoczeniem. 

3) Płyta CD lub DVD zawierająca zapis elektroniczny w formacie PDF następujących 
elementów: 
a) planszy w rozmiarze 100x70 cm, 
b) planszy w rozmiarze A3, 
c) tekstu - opisu. 
 

22. Prace konkursowe w II etapie należy prezentować w następujący sposób: 
1) Nie więcej niż sześć lekkich, sztywnych plansz o formacie 100x70 w układzie poziomym. 

Plansze powinny zawierać co najmniej następujące elementy: 
a) koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500 - w granicach oznaczonych  

w załączniku B, 
b) rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200 (powierzchnie i nazwy poszczególnych 

pomieszczeń należy wpisać na rzutach) z uwzględnieniem wymogów programowych 
i wytycznych zawartych w załączniku A do Regulaminu, 

c) charakterystyczne przekroje w skali 1:200, 
d) elewacje z ukazaniem ich kolorystyki i przyjętych rozwiązań materiałowych w skali 

1:200, 
e) perspektywy i wizualizacje niezbędne do przedstawienia koncepcji, z zaznaczeniem 

miejsca i kąta danego ujęcia na planszy koncepcji zagospodarowania terenu; 
obligatoryjne są dwie wizualizacje całości zespołu z „lotu ptaka” w widoku  
z kierunku północno – zachodniego oraz z kierunku południowo – wschodniego, 

f) fragmenty/detale elewacji - widok i przekrój w skali 1:50 (1:20), umożliwiające 
zrozumienie przyjętych rozwiązań materiałowo – technicznych nowej zabudowy, 

g) oznakowanie części zabudowy: starych, nowych i przeznaczonych do wyburzenia. 
Poza wyżej opisanymi nie stawia się żadnych ograniczeń co do techniki wykonania 
plansz i rysunków. Wymagana jest jednak możliwość reprodukcji. 

2) Oprawiony zeszyt formatu A4 zawierający tekst – opis. Objętość zeszytu nie powinna 
przekraczać 10 ponumerowanych stron, nie wliczając stron zbiorczego zestawienia 
kosztów. Tekst powinien zawierać: 
a) uszczegółowiony opis koncepcji zabudowy i zagospodarowania nieruchomości oraz 

innych założeń, w tym powiązań z terenami sąsiadującymi, a zwłaszcza 
przestrzeniami publicznymi, 

b) opis materiału i bilans powierzchni w tabeli programowej, 
c) opis elementów koncepcji trudnych do pokazania na rysunkach, 
d) zbiorcze zestawienie kosztów realizacji całego przedsięwzięcia: projektu 

budowlanego, dokumentacji wykonawczej, nadzoru autorskiego, wyburzeń, 
przebudowy istniejącej zabudowy i budowy nowych obiektów, uwzględniające 
maksymalny planowany łączny koszt prac określony w ust. 28. 

Dopuszcza się ilustrowanie tekstu opisu schematami i innymi rysunkami pod warunkiem 
zmieszczenia ich w ramach objętości 10 stron. 

3) Oprawiony zeszyt formatu A3 złożony z wydrukowanych w tym formacie wszystkich 
plansz. 

4) Płyta CD lub DVD zawierająca zapis elektroniczny w formacie PDF następujących 
elementów: 
a) wszystkich plansz w formacie 100x70 cm, 
b) wszystkich plansz w formacie A3, 
c) tekstu – opisu. 
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23. Miejsce i termin składania prac konkursowych. Prace konkursowe należy składać  

w terminach podanych w ust. 10, odpowiednio dla I etapu konkursu i II etapu konkursu  
do godziny 15:30 (czasu obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej),  
za pokwitowaniem złożenia Pracy konkursowej (załącznik nr 7 do Regulaminu) w siedzibie 
Zamawiającego, przy ul. Ratuszowej 13, 78-100 Kołobrzeg, w sekretariacie pokój nr 104. 
Osobiste doręczenie pracy konkursowej jest możliwe w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku  
do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Prace konkursowe dostarczone  
po terminie nie zostaną przekazane Sądowi i nie będą rozpatrywane; zostaną zwrócone przez 
Sekretarza organizacyjnego po rozstrzygnięciu konkursu. Prace konkursowe doręczone  
za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej uznane będą za złożone w terminie tylko, jeżeli 
dotrą do siedziby Zamawiającego do godz. 15:30 w terminach podanych w ust. 10 
odpowiednio dla I etapu konkursu i II etapu konkursu (czasu obowiązującego na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej). Na opakowaniu przesyłki zawierającej Pracę konkursową  
nie można umieszczać nazw oraz znaków graficznych umożliwiających identyfikację autora 
Pracy konkursowej przed rozstrzygnięciem konkursu. Koszty związane z dostarczeniem 
przesyłki zawierającej Pracę konkursową pokrywa Uczestnik przed jej nadaniem. Organizator 
konkursu nie przewiduje zwrotu kosztów przesyłki Pracy konkursowej. W przypadku przesyłki 
międzynarodowej, Uczestnik powinien upewnić się w placówce pocztowej lub w firmie 
kurierskiej, że przesyłka zostanie doręczona w terminie oraz, że zostaną załatwione wszelkie 
formalności związane z transportem międzynarodowym (formalności celne, deklaracje 
wartości, ubezpieczenie od kosztów dodatkowych czynności celnych itd.). 
 

24. Materiały wykraczające poza zakres Pracy konkursowej nie będą rozpatrywane. 
 

25. Program funkcjonalno-użytkowy zespołu wraz z wytycznymi architektoniczno-
urbanistycznymi zawiera załącznik A do Regulaminu. 
 

26. Inwentaryzację architektoniczno – budowlaną zawierają załączniki C i D do Regulaminu. 
 

27. Zalecenia konserwatorskie zawierają załączniki E i F do Regulaminu. 
 

28. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania całości inwestycji (ZZK) nie powinien 
przekroczyć 12,3 mln zł brutto. Powyższy koszt obejmuje: całkowity koszt robót 
budowlanych związanych z realizacją obiektu wykonanego na podstawie projektu 
opracowanego po rozstrzygnięciu konkursu, koszt wykonania dokumentacji projektowo-
wykonawczej, koszty wzniesienia i adaptacji obiektów, koszt robót związanych  
z zagospodarowaniem terenu obiektów. 
 
 

Zasady uczestnictwa w konkursie 
 

29. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie 
biorącym udział w konkursie, bądź podmioty występujące wspólnie, zwane również 
Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie. W konkursie mogą brać udział 
podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania tego zamówienia, a także znajdują się  
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, które zostanie 
udzielone po rozstrzygnięciu konkursu. W celu potwierdzenia spełniania tych warunków 
Uczestnicy składają w ramach Wniosku oświadczenie (załącznik nr 3 do Regulaminu).  
Z udziału w konkursie wyklucza się osoby biorące udział w organizacji konkursu  
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i opracowaniu Regulaminu, członków Sądu i podmioty, które z nimi współpracują lub 
współpracowały w okresie 2 lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu), ekspertów oraz 
Uczestników, którzy podlegają wykluczeniu w związku z wymaganiami określonymi  
w art. 24 Ustawy. 
 

30. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden Wniosek (wzór Wniosku zawiera załącznik nr 1  
do Regulaminu) oraz tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik, który złoży więcej niż jeden 
Wniosek lub pracę zostanie wykluczony z konkursu, a wszystkie prace konkursowe 
sporządzone z jego udziałem zostaną odrzucone. Za złożenie Wniosku i Pracy konkursowej 
uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem. 
 

31. Krajowi Uczestnicy, mający siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium RP wraz  
z Wnioskiem składają: 
1) oświadczenie o formie prowadzenia działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wraz  
z informacją, o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 
Uczestnika, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do Regulaminu; 

2) oświadczenie dotyczące uprawnień, w którym Uczestnik zobowiązuje się  
do przedłożenia Zamawiającemu zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów 
RP, po jego zaproszeniu do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego, 
zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 5a do Regulaminu. 

 
32. Zagraniczni Uczestnicy konkursu mający siedzibę (miejsce zamieszkania) poza terytorium  

RP wraz z Wnioskiem składają: 
1) oświadczenie o formie prowadzenia działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wraz  
z informacją, o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 
Uczestnika, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 4 do Regulaminu; 

2) oświadczenie dotyczące uprawnień, w którym Uczestnik zobowiązuje się  
do przedłożenia Zamawiającemu zaświadczenia o posiadaniu uprawnień  
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie zgodnie z wymogami 
prawa polskiego. Zaświadczenie Uczestnik zobowiązany jest złożyć po zaproszeniu  
go przez Zamawiającego do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego, 
zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 5b do Regulaminu. 

 
33. Gdy Uczestnicy wspólnie biorą udział w konkursie, co najmniej jeden z Uczestników biorących 

udział w II etapie musi wykazać, że spełnia warunki w zakresie posiadania uprawnień 
budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Pozostałe 
warunki ustalone Regulaminem, zwłaszcza dotyczące wykluczenia z konkursu na podstawie 
art. 24 Ustawy każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie (zarówno 
Uczestnik krajowy jak i Uczestnik zagraniczny) musi spełnić odrębnie. Zobowiązany jest 
również przedłożyć oświadczenie zawierające informację o osobach uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu każdego Uczestnika. Uczestnicy mają obowiązek 
ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia Wniosku, pracy konkursowej oraz 
dokumentów i oświadczeń wymaganych Regulaminem (załącznik nr 2b). 
 

34. Sposób reprezentacji Uczestnika. 
Każdy Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie może, a Uczestnicy 
konkursu wspólnie biorący udział w konkursie muszą, ustanowić pełnomocnika, 
uprawnionego do złożenia Wniosku, pracy konkursowej oraz oświadczeń i dokumentów 
wymaganych Regulaminem. W tym przypadku pełnomocnictwo musi być załączone do 
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Wniosku (załącznik odpowiednio nr 2a lub 2b) i musi być podpisane przez osoby uprawnione 
do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika. Osobą uprawnioną jest: 
1) Uczestnik, jeżeli jest osobą fizyczną; 
2) osoba upoważniona (osoby upoważnione), zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania 

oświadczeń woli, w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej 
osobowości prawnej. 
 

35. Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. 
Przystępując do konkursu każdy z Uczestników wraz z Wnioskiem składa oświadczenie 
(załącznik nr 6), iż w przypadku nagrodzenia jego pracy konkursowej, przenosi  
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej pracy, w zakresie i na warunkach 
określonych w niniejszym Regulaminie. 
 

36. Sposób, miejsce i termin składania Wniosku, oświadczeń i dokumentów. 
Wniosek oraz wymagane Regulaminem oświadczenia i dokumenty Uczestnicy przekazują  
w formie elektronicznej. Po sporządzeniu Wniosku zgodnie z wzorem (załącznik nr 1) należy 
zeskanować kolejno wszystkie jego elementy do jednego pliku w formacie PDF. Skan Wniosku 
w postaci pliku PDF należy następnie przesłać za pośrednictwem formularza zamieszczonego 
na stronie internetowej Zamawiającego: www.architektsarp.pl/kolobrzeg lub  
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: konkurs.kolobrzeg@architektsarp.pl. 
W treści wiadomości e-mail należy wpisać: 
 
“WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE PROJEKTU 
KONCEPCYJNEGO ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY 
URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG W CELU STWORZENIA "REGIONALNEGO CENTRUM 
INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI" W KOŁOBRZEGU” 
 
wraz z podaniem nazwy i adresu Uczestnika lub pełnomocnika. Termin składania Wniosków 
upływa o godzinie 17:00 (czasu obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) w dniu 
17.05.2012 r. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
Wniosku. Zamawiający nie przewiduje zwrotu tych kosztów. Oświadczenia i dokumenty oraz 
Wniosek należy zachować w oryginale na czas trwania konkursu. W przypadku, gdy 
informacje zawarte we Wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: 
 
“INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 
USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" 
 
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zmianami) i powinny zostać zeskanowane 
do odrębnego pliku PDF. 
 

37. Wycofanie Wniosku lub wprowadzenie zmian może nastąpić wyłącznie przed upływem 
terminu składania Wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu 
Wniosku musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia Wniosku.  
W treści wiadomości e-mail zawierającej zmianę musi być wpisane: 
 
„ZMIANA/WYCOFANIE – WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE  
NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO 
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG W CELU STWORZENIA 
"REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI" W KOŁOBRZEGU”. 
 

http://www.architektsarp.pl/kolobrzeg
mailto:konkurs.kolobrzeg@architektsarp.pl
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38. Oceny Wniosków dokonuje Zamawiający przy pomocy Sądu (Sekretarza organizacyjnego 
konkursu), bezpośrednio po otrzymaniu go przez Zamawiającego. Za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub strony internetowej Zamawiający zaprosi do składania prac konkursowych 
Uczestników, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie. 
 

39. Wycofanie pracy konkursowej złożonej przez Uczestnika może nastąpić wyłącznie przed 
upływem terminu składania prac i po przedstawieniu przez Uczestnika lub pełnomocnika 
oryginalnego pokwitowania złożenia pracy konkursowej, wystawionego przez 
Zamawiającego. 
 

40. Wprowadzenie zmian i uzupełnień do pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie przed 
upływem terminu do składania prac i musi być przeprowadzone z zachowaniem wymogów 
określonych dla pracy, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe 
oznaczenie: 
 
„ZMIANA/UZUPEŁNIENIE PRACY KONKURSOWEJ NA OPRACOWANIE PROJEKTU 
KONCEPCYJNEGO ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY 
URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG W CELU STWORZENIA "REGIONALNEGO CENTRUM 
INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI" W KOŁOBRZEGU”. 
 

41. Sposób składania prac konkursowych. 
Na żadnej z plansz opracowania graficznego, stron opisu pracy konkursowej, jak i jej 
opakowaniu nie można umieszczać opisów lub znaków graficznych umożliwiających 
identyfikację autora pracy przed rozstrzygnięciem konkursu. Prace konkursowe zawierające 
oznaczenia, o których mowa powyżej, nie będą podlegać ocenie w ramach konkursu i zostaną 
odrzucone. Praca konkursowa (opakowanie zewnętrzne, wszystkie plansze oraz część 
opisowa i elektroniczna) musi być oznaczona sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym 
wybranym dowolnie przez Uczestnika, dalej zwanym Numerem. Numer należy umieścić  
w prawym górnym rogu każdego oddzielnego elementu pracy. Do pracy (etap I i etap II) 
należy dołączyć kopertę (wewnątrz opakowania), zawierającą kartę identyfikacyjną 
oznaczoną Numerem i zawierającą informacje o składzie autorskim (załącznik nr 8). Prace 
konkursowe należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie  
i zapoznanie się z zawartością opakowania, opatrzonych napisem: 
 
„KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ARCHITEKTONICZNO-
URBANISTYCZNEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG W CELU 
STWORZENIA "REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI"  
W KOŁOBRZEGU” 
 
oraz oznaczonych Numerem. W przypadku przesłania pracy konkursowej za pośrednictwem 
poczty lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresami  
i nazwą Uczestnika. Uczestnicy zobowiązani są ponieść wszystkie koszty związane  
z przygotowaniem i dostarczeniem prac. Zamawiający nie przewiduje zwrotu tych kosztów. 
 

42. Prace konkursowe zostaną zaszyfrowane przez sekretarza Sądu poprzez nadanie kodu 
trzycyfrowego każdej pracy konkursowej. Z czynności szyfrowania prac konkursowych 
sporządzony zostanie protokół, który zostanie przekazany Zamawiającemu. 
 
 

Zasady oceny prac konkursowych 
 

43. Oceny prac konkursowych dokonuje Sąd na posiedzeniach zamkniętych. 
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44. Wszelkie wytyczne i informacje merytoryczne jakie mogą się znaleźć w regulaminie  

i załącznikach mają charakter intencjonalny i muszą być rozważone przez Uczestników  
i uwzględnione w pracach konkursowych. Każda decyzja merytoryczna zgodna lub niezgodna 
z tymi wytycznymi będzie przedmiotem oceny Sądu, dla którego podstawową przesłanką 
będzie wybór najlepszej pracy konkursowej także w kontekście spełnienia oczekiwań 
Zamawiającego. 
 

45. Zakłada się, że do II etapu konkursu zakwalifikuje się nie więcej niż sześciu Uczestników.  
Po rozstrzygnięciu II etapu konkursu Sąd dokonuje identyfikacji prac konkursowych w oparciu 
o numer umieszczony na Karcie identyfikacyjnej. W przypadku stwierdzenia po identyfikacji, 
że praca konkursowa została złożona przez Uczestnika, który nie został zaproszony do udziału 
w konkursie, taka praca zostanie uznana za nieważną, a za pracę najlepszą zostanie uznana 
kolejna praca konkursowa najlepiej oceniona przez Sąd. 
 

46. Kryteria oceny: 
1) jakość, czytelność i walory estetyczne rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, 

przez co należy rozumieć przede wszystkim skalę, proporcje planowanej zabudowy, 
jej stosowność w odniesieniu do otoczenia oraz zgodność z charakterem funkcji, które 
ona mieści; 

2) integralność kompozycji całości; 
3) wpisanie w strukturę zabytkowego centrum miasta zarówno na etapie realizacji pracy 

konkursowej jak i po docelowym uporządkowaniu kwartału zabudowy miedzy ulicami 
Ratuszową, Armii Krajowej, Katedralną i Dubois; 

4) zgodność z programem inwestorskim; 
5) funkcjonalność obiektu; 
6) elastyczność – możliwość adaptacji do zmiennych potrzeb; 
7) łączny koszt budowy; 
8) walory eksploatacyjne. 
Kryteria wymienione powyżej będą rozpatrywane całościowo i zdecydują łącznie o ocenie  
o rozpiętości od 0 – 100. Powyższe kryteria stosowane będą w każdym z etapów 
odpowiednio do zakresu problematyki podejmowanej w danym etapie. 
 
 

Nagrody 
 

47. Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom, którzy uzyskają najwyższe oceny za prace 
konkursowe zaprezentowane w II etapie konkursu. O rodzaju i wysokości nagród decyduje 
Sąd, w oparciu o kryteria oceny, określone w Regulaminie. Suma nagród pieniężnych  
i wyróżnień nie przekroczy brutto 70.000 zł. Zamawiający gwarantuje wypłatę całej puli 
nagród i wyróżnień. 
 

48. Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który przedstawił pracę konkursową  
w ocenie Sądu najlepiej spełniającą kryteria oceny, określone w Regulaminie. Kolejne 
nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, którzy po uszeregowaniu prac konkursowych  
w wyniku oceny przez Sąd zajmą kolejne miejsca w konkursie. 
 

49. Nagrodą za najlepszą pracę konkursową jest nagroda pieniężna w wysokości brutto 30 000 zł 
oraz zaproszenie autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji warunków realizacji 
zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 
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50. Sąd ustala klasyfikację prac konkursowych oraz liczbę i wysokość dalszych nagród  
i wyróżnień. Nagrody mogą być przyznane wyłącznie pracom spełniającym obligatoryjne 
wymagania formalne co do zakresu opracowania, określone w Regulaminie. Zamawiający 
przewiduje premiowanie wyróżnieniami w wysokości min. 5 000 zł tych Uczestników II etapu 
konkursu, którzy nie uzyskają nagród w konkursie. 
 

51. W przypadku niewybrania jednej najlepszej pracy lub niepowodzenia w terminie 2 miesięcy 
od dnia publikacji rozstrzygnięcia konkursu, z przyczyn leżących po stronie autora najlepszej 
pracy konkursowej, negocjacji warunków umowy na szczegółowe opracowanie pracy 
konkursowej Zamawiający przewiduje dodatkową nagrodę. Nagrodą będzie zaproszenie 
autora kolejnej pracy konkursowych, wskazanej w rekomendacji Sądu do negocjacji, w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, warunków realizacji zamówienia publicznego. 
 

52. Wysokość wynagrodzenia projektanta, za wykonanie zamówienia publicznego polegającego 
na szczegółowym opracowaniu wybranej do realizacji pracy konkursowej będzie ustalona  
w drodze negocjacji i nie może przekroczyć kwoty wynikającej z treści Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 
 

53. Nagrody pieniężne Zamawiający wypłaci w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 
30 dni od daty publikacji przez Zamawiającego ogłoszenia o wynikach konkursu. 
 

54. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej 
Zamawiającego www.kolobrzeg.eu, stronie internetowej konkursu 
www.architektsarp.pl/kolobrzeg oraz stronie internetowej SARP O. Koszalin 
koszalin.sarp.org.pl. Zamawiający zawiadomi również bezpośrednio Uczestników, którzy 
złożyli prace, informując jednocześnie o miejscu i czasie trwania wystawy prac konkursowych 
oraz o terminie publicznej dyskusji pokonkursowej oraz o terminie, od którego będzie 
możliwe odbieranie prac po zakończeniu ich publicznej prezentacji. Niezwłocznie  
po rozstrzygnięciu konkursu Zamawiający przekaże do publikacji ogłoszenie o wynikach 
konkursu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 
 

55. Zamawiający planuje wystawę prac konkursowych oraz opracowanie wydawnictwa 
pokonkursowego, w formie folderu, który opublikuje na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.kolobrzeg.eu. 
 

56. Uczestnicy, których prace nie zostały zakwalifikowane do II etapu, mogą je odebrać,  
za okazaniem pokwitowania złożenia pracy konkursowej nie wcześniej niż dwa miesiące i nie 
później niż dwanaście miesięcy po ogłoszeniu wyników konkursu i zakończenia prezentacji 
prac na wystawie pokonkursowej. Po upływie dwunastu miesięcy od ogłoszenia wyników 
konkursu i zakończenia prezentacji prac na wystawie pokonkursowej Zamawiający może 
dokonać komisyjnego zniszczenia tych prac. 
 

57. Prawa autorskie. 
Konkurs prowadzony będzie z poszanowaniem autorskich praw majątkowych i osobistych 
Uczestników. Zamawiający z dniem wypłaty nagród i wyróżnień nabywa własność 
egzemplarzy wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo publicznej prezentacji wszystkich prac i ich folderów, dowolnymi 
środkami, bez zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu. Autorzy nagrodzonych prac 
konkursowych z dniem wypłaty nagrody przenoszą na Zamawiającego wszelkie autorskie 

http://www.kolobrzeg.eu/
http://www.architektsarp.pl/kolobrzeg
http://koszalin.sarp.org.pl/
http://www.kolobrzeg.eu/
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prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania  
z prac oraz udzielają Zamawiającemu wyłącznego prawa do zezwalania na korzystanie  
z autorskich praw zależnych. Przeniesienie praw autorskich następuje w zakresie poniższych 
pól eksploatacji: 
1) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego, drukarską, video; 
2) publiczne odtwarzanie, wystawianie; 
3) nadawanie, re-emitowanie; 
4) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
5) użyczanie, najem. 
 

58. 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, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Zakres zamówienia publicznego udzielanego po rozstrzygnięciu konkursu 
 

59. Po rozstrzygnięciu konkursu Zamawiający powoła Komisję Przetargową, której zadaniem 
będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia 
z autorem najlepszej pracy konkursowej umowy na szczegółowe opracowanie pracy 
konkursowej na potrzeby realizacji projektu przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta 
Kołobrzeg. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone  
w drodze negocjacji z autorem najlepszej pracy konkursowej, w trybie zamówienia z wolnej 
ręki lub z autorem kolejnej nagrodzonej pracy konkursowej, jeżeli negocjacje z autorem 
najlepszej pracy konkursowej nie dojdą do skutku. 
 

60. Aby dopuszczalne było zawarcie z autorem nagrodzonej pracy konkursowej umowy  
w sprawie zamówienia publicznego na uszczegółowienie pracy konkursowej autor 
nagrodzonej pracy konkursowej zobowiązany jest spełniać warunki udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 Ustawy i nie będzie mógł podlegać wykluczeniu z postępowania  
na podstawie art. 24 tej Ustawy. 
 

61. Przedmiotem umowy zawartej między Zamawiającym i nagrodzonym Uczestnikiem, zwanym 
dalej Wykonawcą Projektu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą będzie: 
1) wykonanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej uwzględniającej 

zalecenia pokonkursowe; 
2) wykonanie projektu budowlanego wraz z charakterystyką energetyczną z niezbędnymi 

uzgodnieniami, pozwoleniami, w tym pozwoleniem na budowę; 
3) wykonanie projektów wykonawczych, zawierających w szczególności: projekty aranżacji 

wnętrz, określenie materiałów, kolorów, faktur i wyposażenia; 
4) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu 

inwestorskiego, przedmiarów robót, zbiorczego zestawienia kosztów całej inwestycji  
i innych specjalistycznych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót; 

5) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wykonanej 
dokumentacji; 

6) pełnienie nadzoru autorskiego. 
Przedmiot umowy zostanie wykonany na podstawie koncepcji architektonicznej stanowiącej 
wybraną pracę konkursową, z uwzględnieniem niezbędnych zmian i poprawek wynikających  
z wytycznych Sądu. 
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62. Do obowiązków Wykonawcy Projektu w ramach zawartych umów z Zamawiającym będzie 

należeć w szczególności: 
1) wykonanie prac o których mowa w ust. 61 w sposób zgodny z wymogami Ustawy – 

Prawo Budowlane, innymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej; 

2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań osobom 
wyznaczonym do kierowania projektem przez Zamawiającego; 

3) zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części w oświadczenie, że jest ona 
wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – 
budowlanymi i, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć; 

4) dostarczenie Zamawiającemu wykonanej dokumentacji w liczbie 5 egzemplarzy. 
 

63. Zakończenie wszelkich prac projektowych a także uzyskanie pozwolenia na budowę winno 
nastąpić do 31.12.2013 r. 
 

64. Wykonawca Projektu zobowiąże się, że wykonanie umowy zostanie powierzone osobom 
posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy czym dokumentacja projektowa 
zostanie podpisana przez osoby, które zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej 
Polskiej są uprawnione do wykonania dokumentacji projektowej dla celów uzyskania decyzji 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. 
 

65. Wykonawca Projektu oświadczy, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszelkich 
opracowań będących przedmiotem umowy oraz, że przy wykonywaniu umowy nie naruszy 
żadnych praw autorskich, ani innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom 
trzecim. 
 

66. Wykonawca Projektu przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich 
opracowań będących przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań  
na następujących polach eksploatacji, wymienionych w Ustawie o prawach autorskich  
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631), dotyczących  
w szczególności: 
1) realizacji projektu; 
2) utrwalania; 
3) zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, 

wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, 
cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika; 

4) wprowadzania do obrotu; 
5) wykonania lub zlecania innym podmiotom zależnych praw autorskich; 
6) publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub 

ekspozycji, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci 
multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu; 

7) wprowadzania poprawek w trakcie budowy, nie naruszających w sposób istotny założeń 
przestrzennych projektu; 

8) wprowadzania zmian w wystroju wnętrza. 
 

67. Wykonawcy Projektu zapewnia się nieograniczone w czasie prawo do korzystania w kraju  
i poza jego granicami, wyłącznie w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych), 
referencyjnych i promocyjnych, z projektów będących przedmiotem praw autorskich na 
polach, o których mowa w ust. 66 bez prawa pobierania wynagrodzenia lub innych 
bezpośrednich korzyści z tego tytułu przez Wykonawcę Projektu lub osoby trzecie. 



Strona 15 z 39 
 

 
68. Wykonawca Projektu jest zobowiązany do przedstawienia aktualnej ogólnej polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną 
działalnością, wraz z zobowiązaniem do przedłożenia polisy dedykowanej dla danej umowy  
w momencie rozpoczęcia realizacji kontraktu na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN  
(jeden milion złotych), obejmującą okres od rozpoczęcia realizacji projektu do chwili 
wygaśnięcia rękojmi za wady projektu. 
 

69. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca Projektu wniesie w dniu 
zawarcia umowy kwotę zabezpieczenia tj. 5% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego 
netto za wykonanie umowy, w formie określonej w art. 148 Ustawy. Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy, na wniosek Wykonawcy Projektu, oprócz uregulowań 
wynikających z  ustawy PZP może być dokonywane poprzez potrącenia proporcjonalne  
z faktur do kwoty ustalonego zabezpieczenia. 
 

70. Wykonawca Projektu odpowiadał będzie z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne utworu, 
natomiast za wady wykonanego na podstawie jego projektu budynku ponosił będzie 
odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego. 
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Załącznik A 
Wytyczne projektowe i program funkcjonalno-użytkowy Regionalnego Centrum Innowacyjnej 
Administracji 
 
Stan istniejący 

 
1. Teren objęty konkursem położony jest w ścisłym centrum Kołobrzegu w obszarze starego 

miasta. Stanowi część kwartału w obrębie ulic: od południowego wschodu Ratuszowa,  
od południowego zachodu Armii Krajowej, od północnego zachodu Katedralna  
i od północnego wschodu Dubois. Północna część kwartału jest zabudowana. Na zabudowę 
tę składają się:  położone na działce nr 239 budynek Urzędu Miasta wraz z budynkami 
garażowo-magazynowymi oraz budynkiem zabytkowej szkolnej sali gimnastycznej (szkoła 
położona jest przy ul. Łopuskiego - dostęp do sali gimnastycznej poprzez ulicę Katedralną)  
i podwórko Urzędu Miasta, które zajmuje również niewielką część działki nr 240, 
zabudowania Sądu Rejonowego (działki 237/1 i 238) oraz budynek mieszkalno-usługowy, 
którego parter dzierżawiony jest obecnie przez Urząd Miasta - Wydział Komunalny i kasy 
(działka nr 237/2). Południową część kwartału stanowi skwer Miast Partnerskich (część działki 
nr 240). Skwer jest otwarty w kierunku południowo wschodnim na Plac Ratuszowy  
ze zlokalizowanym w jego centralnym miejscu, zbudowanym w latach 1829–32, w stylu 
neogotyckim wg projektu Karola Fryderyka Schinkel'a ratuszem. Ratusz ten został 
wybudowany na miejscu średniowiecznego ratusza zburzonego w 1807 r. podczas oblężenia 
miasta. Nieznacznie przebudowany w 1913 r. Obecnie w ratuszu mieści się Galeria Sztuki 
Współczesnej, biura Rady Miasta i Urząd Stanu Cywilnego. W piwnicach ratusza znajduje się 
kawiarnia Adabar z dobudowanym od strony zachodniej, około 2010 r., wejściem. Od strony 
południowo zachodniej skweru znajduje się gotycka, zbudowana w XIV w. bazylika 
konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pozostała zabudowa przyległych ulic 
to zabudowa usługowo-mieszkaniowa. Na działce nr 244 przy Placu Ratuszowym 
zlokalizowany jest budynek Starostwa Powiatowego. 

 
2. Istniejący budynek Urzędu Miasta składający się z dwóch części: zbudowanego w XIX w., 

położonego przy ul. Ratuszowej, czterokondygnacyjnego budynku głównego oraz 
dobudowanej w latach 70-tych XX w. w głąb działki, dwukondygnacyjnej części zawierającej 
przede wszystkim sale konferencyjne. Dobudowa została zaprojektowana przez architektów: 
Janusza Kirszaka (1936-85) i Romana Kałahurskiego.  Całość opisana została szczegółowo  
w inwentaryzacji obiektu - Załącznik C. 

 
3. Inwentaryzacja budynku sali gimnastycznej zawarta została w Załączniku D. 

 
Obszar opracowania konkursowego obejmuje teren, którego granice opracowania, 
odpowiednio dla I i II etapu, oznaczone są na załączonej mapie kolorem niebieskim  
(Załącznik B). 

 
Wytyczne do projektowania 

 
4. Realizowana przez wiele lat zasada odbudowy starego miasta zakłada odtworzenie 

historycznych linii i bloków zabudowy. Nie oznacza to konieczności lub potrzeby rekonstrukcji 
form historycznych. Historyczna zabudowa w miejscu konkursu, obok obecnie zbudowanego 
kwartału, obejmowała obszar całego Skweru Miast Partnerskich. Skwer jednak jako element 
obecnego zagospodarowania utrwalił się w społecznej świadomości i jego ochrona, jako 
niezabudowanej przestrzeni publicznej, jest postulatem wielokrotnie podnoszonym przez 
mieszkańców a intencją władz Miasta jest wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom. Wymagane 
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jest więc jego zachowanie, co nie oznacza, że jego kształt i zagospodarowanie nie mogą ulec 
przekształceniom. Poszukiwanie form, które mogą uczynić zadość zarówno wspomnianej 
konserwatorskiej koncepcji odbudowy jak i zachowaniu skweru jest zadaniem konkurujących. 
 

5. Budynek Urzędu Miejskiego, który jest przedmiotem konkursu, będzie jednym z wielu 
obiektów, stanowiących docelową zabudowę kwartału położonego między ulicami 
Ratuszową, Armii Krajowej, Katedralną i Dubois. Większość zabudowy kwartału to obiekty już 
zrealizowane. Realizacja, która będzie wynikiem konkursu nie zakończy procesu uzupełniania 
i porządkowania jego zabudowy. Należy zakładać, że w dalszej kolejności mogą powstać inne 
obiekty usługowe lub administracyjne (co nie oznacza przyzwolenia na zabudowę Skweru 
Miast Partnerskich). Dlatego też zagadnienie kształtowania projektowanego obiektu należy 
rozpatrywać także w kontekście dalszej przyszłości. Budynek będący przedmiotem konkursu 
powinien w harmonijny sposób wpisywać się w otoczenie, a formą podkreślać swą funkcję 
znaczącego gmachu publicznego. Wymaganie to winno być zrealizowane w taki sposób aby 
dalsza zabudowa kwartału nie mogła go zdeprecjonować. Uczestnicy konkursu mają swobodę 
w proponowaniu programu i kształtowaniu docelowej zabudowy kwartału. Należy jednak 
pamiętać, że jego ostateczne uporządkowanie nie powinno dokonać się w wyniku wyburzeń 
wartościowej lub niedawno wzniesionej substancji. Należy także wziąć pod uwagę,  
że ostateczny sposób użytkowania zabudowy jaka powstać może po realizacji urzędu nie jest 
znany. Tak więc kształt planowanej, docelowej zabudowy nie może wymagać budowy 
określonego programu o cechach tak szczególnych aby nie była możliwa inna propozycja 
programowa. Forma i lokalizacja projektowanego gmachu urzędu na tle przewidzianej  
do zachowania zabudowy oraz na tle jego docelowego zagospodarowania kwartału jest 
jednym z podstawowych zagadnień konkursu. 
 

6. Budynek urzędu ma być obiektem współczesnym, otwartym i przyjaznym. Jego architektura, 
układ funkcjonalny i struktura wewnętrzna winny manifestować te cechy. Nie jest 
oczekiwana architektura pompatyczna lub monumentalna. Właściwszymi wydają się 
określenia: dostojna, nobliwa, ponadczasowa. 
 

7. Obiekt będzie pełnił rolę Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji i będzie siedzibą 
władz Miasta Kołobrzeg i Urzędu Miasta Kołobrzeg. Składać się będzie z części istniejącego 
budynku Urzędu przy ul. Ratuszowej 13 oraz części dobudowanej, które funkcjonalnie winny 
stanowić jednorodną całość. Zamawiający zakłada wyburzenie dobudowanej części 
zawierającej sale konferencyjne, budynków garażowych a także dobudówki do sali 
gimnastycznej. Nie wyklucza jednak alternatywnych rozwiązań. 
Przebudowa i rozbudowa winny być tak zaprojektowane i realizowane aby praca urzędu była 
nieprzerwana, aby prace realizacyjne nie uniemożliwiały funkcjonowania jakiegokolwiek 
Wydziału. 
Cały obiekt ma być podzielony na strefę ograniczoną, z kontrolowanym dostępem dla osób  
z zewnątrz (praca merytoryczna w wydziałach) oraz na strefę ogólnodostępną i obsługi 
klienta, mieszkańca. 
 

8. Zapewnienie właściwej obsługi parkingowej jest problemem, który winien być rozwiązany 
zarówno dla zapewnienia bieżących potrzeb urzędu i interesantów jak i dla przyszłej 
zabudowy uzupełniającej kwartał. 
 

9. Szczegółowe wytyczne do projektowania. 
Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku około 3000 m². 
Powierzchnia użytkowa dobudowanej części budynku około 2500 m², z możliwością dalszej 
rozbudowy, w tym także uzupełnienia o funkcje komercyjne. 
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Ilość użytkowników stałych (zatrudnionych) około 180 osób, w tym w części dobudowanej 
około 90 osób. 
1) Warunki i wymagania dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obiekt kubaturowy wpisany w istniejącą strukturę przestrzenną śródmieścia 
stanowiący jednocześnie wyróżnik formalny i estetyczny w krajobrazie miasta, 

b) należy zapewnić właściwą ekspozycję obiektu lub jego części z ogólnodostępnych 
dróg i ciągów pieszych, 

c) dopuszcza się przebudowę kolizyjnych elementów uzbrojenia zgodnie z warunkami 
określonymi przez dysponenta lub operatora sieci i urządzeń; 

2) warunki w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego  
i zbytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
a) teren położony jest w granicach ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”, na terenie 

śródmieścia Miasta Kołobrzeg wpisanego do rejestru zabytków Województwa 
Zachodniopomorskiego pod nr 10 jako chroniony średniowieczny układ 
urbanistyczny (decyzja PWRN w Koszalinie z 21.07.1953 r.), 

b) należy wziąć pod uwagę wytyczne konserwatorskie (załączniki E i F). 
 

10. Zadaniem laureata konkursu będzie opracowanie dokumentacji projektowej wraz  
z kosztorysem inwestorskim w obszarze terenu wskazanego pod inwestycję kubaturową.  
W zakres opracowania wejdą także projekty przyłączy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu 
poza granicami lokalizacji zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci. 
 

11. Podjazdy i miejsca parkingowe. 
Należy zaprojektować odpowiednie dojazdy i podjazdy dla samochodów osobowych  
i dostawczych. Należy zaprojektować parkingi i garaże podziemne. Należy zapewnić 
odpowiednią ilość miejsc parkingowych przy wskaźniku min. 1 miejsce na 50 m² powierzchni 
użytkowej z tego co najmniej połowę w garażu podziemnym. Obiekt winien być w pełni 
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Należy również przewidzieć miejsca 
postojowe dla rowerów. 
 

12. Infrastruktura. 
W rejonie centrum występują wszystkie sieci miejskie, co zapewnia możliwość 
doprowadzenia mediów do projektowanego obiektu. W szczególności dotyczy to zasilania  
w energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków oraz dostawę energii cieplnej  
z miejskiej sieci ciepłowniczej. Sieci istniejące na działce należy przebudować zgodnie  
z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami, w terenie 
ogólnodostępnym, w dostosowaniu do projektowanego zagospodarowania terenu i układu 
drogowego. 
 

13. Inne. 
Należy zaprojektować w obrębie zabudowy toaletę publiczną (czynną niezależnie od Urzędu 
Miasta Kołobrzeg). 
W obszarze zabudowy istnieje zabytkowa sala gimnastyczna. Należy ją uwzględnić  
w projekcie przy założeniu planowanego wyburzenia dobudówek i związanej z tym 
przebudowy przestrzeni obsługujących salę gimnastyczną a także konieczności 
skomunikowania sali gimnastycznej z ulicą Katedralną. 
Zamawiający oczekuje, że koncepcja będzie uwzględniała ekonomiczne rozwiązanie 
elementów budynku (zwłaszcza elewacji, dachu i sposobu odprowadzenia wód opadowych) 
przy założeniu innowacyjności. 
W przypadku likwidacji pomieszczeń w istniejącej części budynku będącej konsekwencją 
połączenia budynków istniejącego z planowanym, takie pomieszczenia należy ująć  
w projekcie. 
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W projekcie należy uwzględnić planowaną termomodernizacją istniejącego budynku urzędu. 
 

14. Dokumenty planistyczne. 
Na terenie objętym konkursem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, ani decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wypis  
i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kołobrzeg stanowi załącznik G. W trakcie opracowywania jest zmiana studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w granicach administracyjnych miasta 
(dla całości miasta nowy dokument). 
 

Założenia programowe i funkcjonalne regionalnego centrum innowacyjnej administracji 
 

Poniższy program został skonstruowany jako wynik analiz dotyczących zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb związanych z zapewnieniem właściwej pracy urzędu oraz możliwości 
finansowych. Jest to program minimum z punktu widzenia potrzeb i zarazem program 
maksimum z punktu widzenia posiadanych środków. Z tego powodu, od uczestników 
konkursu, oczekiwana jest dyscyplina w realizacji tego programu. Nie należy go powiększać  
i interpretować rozrzutnie. 
 

15. Celem budowy Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji jest lokalizacja w jednym 
obiekcie wszystkich wydziałów Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz stworzenie instytucji otwartej 
na potrzeby organizacji i środowisk gospodarczych. Zamiarem Zamawiającego jest 
zorganizowanie w dobudowywanej części budynku miejsc pracy dla nw. Wydziałów Urzędu 
Miasta Kołobrzeg: 
1) Władze Miasta Kołobrzeg 

a) gabinet prezydenta wraz z zapleczem o pow. około 60 m², 
b) gabinet sekretarza miasta o pow. około 20 m², 
c) gabinety 2 zastępców prezydenta o pow. około 20 m² każdy, 
d) odpowiednio sekretariaty i pomieszczenia socjalne (po jednym wspólnym dla 

prezydenta i sekretarza oraz jednym wspólnym dla zastępców prezydenta), 
e) sala narad na około 20-25 osób (wspólna dla prezydenta i zastępców zapewniająca 

dojście prezydentom z ich gabinetów); 
2) Biuro Rady Miasta 

a) gabinet przewodniczącego Rady Miasta o pow. około 20 m², 
b) gabinet kierownika, 
c) 1 pokój 2 osobowy, 
d) 2 sale posiedzeń komisji oraz spotkań z mieszkańcami na około 20 osób; 

3) Biuro Prasowe Prezydenta 
a) gabinet rzecznika prasowego, 
b) 2 pokoje 2 osobowe, 
biuro winno znajdować się w pobliżu gabinetu prezydenta; 

4) Biuro Informatyki 
a) gabinet kierownika, 
b) 1 pokój administratorów 3 osobowy o pow. około 21 m², 
c) serwerownia około 25 m² przyległa do pokoju administratorów odpowiednio 

wyciszona, ze szklaną szybą lub ścianą umożliwiającą podgląd, 
d) pomieszczenie techniczne około 20 m² z szafami i półkami na składowanie części 

zamiennych i eksploatacyjnych; 
5) Wydział Inwestycji 

a) gabinet naczelnika o pow. umożliwiającej przeprowadzenie narad z udziałem około 
10 osób, 

b) 3 pokoje 2 osobowe, 
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c) archiwum wydziałowe o pow. około 10 m² z szafami zamykanymi na klucz; 
6) Wydział Komunalny 

a) gabinet naczelnika o pow. umożliwiającej przeprowadzenie narad z udziałem około 
10 osób, 

b) sekretariat, 
c) 4 gabinety kierowników, 
d) 12 pokoi 2 osobowych, 
e) archiwum wydziałowe o pow. około 12 m² z szafami zamykanymi na klucz; 

7) Pomieszczenia kontroli wewnętrznych i zewnętrznych 
a) 2 pokoje 2 osobowe; 

8) Straż Miejska 
a) gabinet komendanta, 
b) gabinety zastępcy komendanta i kierownika Referatu Windykacji, 
c) 2 pokoje 2 osobowe, 
d) 1 pokój 1 osobowy (dyżurka) z magazynem broni i sprzętu, 
e) pomieszczenie dla około 20 osób – sala odpraw (stół i krzesła) z 4 stanowiskami pracy 

indywidualnej, 
f) pomieszczenia socjalne (w tym pokój śniadań, szatnie) i sanitarne (w tym natryski), 
g) pomieszczenia powinny znajdować się w wydzielonej części budynku 

skomunikowanej z całym urzędem i parkingiem podziemnym (gdzie będzie baza 
samochodowa – 3-4 służbowe samochody standardowe), 

należy również wziąć pod uwagę kwestię płci (wśród strażników są dwie kobiety); 
9) Punkt Wspierania Przedsiębiorców (inkubator przedsiębiorczości, doradztwo prawne, 

Krajowy System Usług) 
a) 4 pokoje 3 osobowe o pow. około 20 m² każdy. 

 
16. Planuje się dobudować kilkukondygnacyjną część budynku, z ogólnodostępną strefą obsługi 

klientów i mieszkańców oraz strefą ograniczoną (kontrolowany dostęp osób z zewnątrz) dla 
wydziałów Urzędu Miasta. Wskazane jest aby: 
1) Poziom „-1” (częściowo ogólnodostępny, częściowo nie) 

Należy przewidzieć miejsce na: 
a) parking ogólnodostępny, 
b) 5 boksów zamkniętych, 
c) pomieszczenia warsztatowe wraz z zapleczem sanitarnym dla konserwatora  

w budynku, 
d) magazyny Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
e) przestrzeń przynależna Straży Miejskiej; 

2) Poziom „0" (ogólnodostępny) 
Zamawiający oczekuje zaprojektowania na poziomie „0" Centrum Obsługi Klienta, 
Mieszkańca (informacja, dziennik podawczy, przyjmowanie mieszkańców, kasy). Strony 
jednak powinny mieć zapewnioną dyskrecję przy załatwianiu spraw. Proponuje się 
przewidzieć jako odrębne pomieszczenia centrum: 
a) biuro obsługi klienta na 6-8 stanowisk, 
b) kasa na 3 stanowiska, 
c) punkt Europa Direct (stoisko z 1 osobą), 
d) punkt obsługi stref płatnego parkowania (odrębne, zamknięte, dźwiękoszczelne 

pomieszczenie), 
e) punkt Informacji Turystycznej (stoisko z 1 osobą), 
f) zaplecze socjalne i sanitarne dla pracowników, 
a ponadto: 
g) wydzielone miejsce dla dzieci klientów załatwiających sprawy w urzędzie, 
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h) stanowisko komputerowe dla klientów (zarówno stolik z komputerem jak i stojąca 
kolumna z monitorem), 

i) bankomat – dostępny również po zamknięciu urzędu, 
j) toalety ogólnodostępne, 
k) miejsce dla ogólnodostępnego punktu ksero, 
l) gastronomia z zapleczem kuchennym (jako oddzielny zespół pomieszczeń 

umożliwiający np. wynajęcie, dzierżawę), 
m) Punkt Wspierania Przedsiębiorców, 
n) Straż Miejska, 
o) archiwum Urzędu o pow. około 100 m² z regałami jezdnymi; 

3) Poziom „+1” (ogólnodostępny) 
Na poziomie „+1” należy zaprojektować zespół sal konferencyjnych: salę konferencyjną 
na 200 osób z możliwością podziału sali na mniejsze pomieszczenia w zależności  
od potrzeb na 50 i 150 osób. Wszystkie sale powinny mieć przygotowane instalacje pod 
nagłośnienie (mikrofony bezprzewodowe), oraz instalację dystrybuującą sygnał wizyjny 
do projektorów obrazu (rzutniki, projektory, ekrany LCD i plazmowe). Dodatkowo 
należy przewidzieć kabinę techniczną dla elektryka i akustyka wspólną dla wszystkich 
sal. 
Zaplecze sal: 
Powinna być możliwość bezkolizyjnego wprowadzenia elementów niezbędnych  
do przeprowadzania konferencji. Zespół pomieszczeń związanych z foyer, szatnią oraz 
zapleczem sanitarnym powinien uwzględniać możliwość równoczesnej pracy sal. Należy 
przewidzieć możliwość organizowania cateringu. Musi być zaplanowane pomieszczenie 
pełniące zaplecze cateringowe dla sal. Należy przyjąć rozwiązanie, w którym  
w estetyczny sposób można wyłączać poszczególne fragmenty zespołu sal 
konferencyjnych. 

4) Pozostałe poziomy (dostęp ograniczony) 
Na pozostałych kondygnacjach należy rozlokować wydziały UM Kołobrzeg. Zamawiający 
zamierza ograniczyć dostęp dla stron do pomieszczeń wydziałów  
z wyjątkiem węzłów kierowniczych. Dlatego też należy przewidzieć taki układ tych 
pomieszczeń, aby było możliwe ograniczenie dostępu osób z zewnątrz do pokoi 
biurowych. Jeżeli program na piętrze nie przewiduje węzła gabinetowego,  
to w koncepcji należy przewidzieć możliwość jego utworzenia w przyszłości, poprzez 
przebudowę pokoi biurowych. Ponadto na każdym „typowym” piętrze (z pokojami 
wydziałowymi) powinna być możliwość zmiany aranżacji wnętrz poprzez przebudowę 
pokoi biurowych - łączenie lub podział pomieszczeń, co powinno być uwzględnione  
w rozwiązaniach instalacji oświetlenia, instalacji teleinformatycznych i zasilania - 
budynek winien być adaptowalny. 
Na każdej kondygnacji należy przewidzieć: pomieszczenia porządkowe dla sprzątaczek, 
zaplecze sanitarne, a tam gdzie znajdą się wydziały również zamknięte pomieszczenia 
socjalne (pokój śniadań), zamknięte pomieszczenia wydruku (z uwagi na wprowadzany 
w urzędzie zintegrowany system zarządzania wydrukiem). 

 
Wytyczne dotyczące aranżacji wnętrz 

 
17. Zamawiający przewiduje zaprojektowanie indywidualnego wyposażenia do: 

1) pomieszczeń obsługi klienta, mieszkańca (poziom „0”); 
2) sal konferencyjnych (poziom „+1"); 
3) gabinetów prezydenta, zastępców i sekretarza; 
4) sekretariatów; 
5) zapleczy socjalnych. 
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Powierzchnia i układ pokoi biurowych powinna uwzględniać możliwość wykorzystania przez 
Zamawiającego typowych mebli. Należy przyjąć pow. pokoi: 1 osobowego około 10 m²,  
2 osobowych około 15 m², 3 osobowych około 20 m². 
 

Instalacje w budynku 
 

18. Projektowany budynek winien spełniać kryteria obiektu energooszczędnego zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i powinien być wyposażony w instalacje: 
1) klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i ogólnodostępnych; 

W pomieszczeniach serwerowi i pomieszczeniu urządzeń podtrzymujących napięcie 
(UPS) należy zaprojektować instalację klimatyzacji precyzyjnej. 

2) wentylacji z odzyskiem ciepła; 
Uwaga: W pomieszczeniach archiwum danych elektronicznych i archiwum dokumentów 
należy zaprojektować instalację wentylacji i klimatyzacji zgodnie  
z wymogami obowiązującymi dla tego typu pomieszczeń. 

3) elektryczne zasilania ogólnego (z systemem sterowania) oświetlenia oraz zasilania 
gwarantowanego stanowisk komputerowych; 

4) teleinformatyczne z możliwością transmisji również sygnału telewizyjnego, systemu 
wideo konferencji do gabinetów prezydentów, sali narad prezydentów, Centrum 
Obsługi Klienta, sal konferencyjnych, biura prasowego; 
a) okablowanie poziome:  

Na każdym piętrze budynku należy wygospodarować zamykane pomieszczenie 
techniczne przeznaczone na lokalny punkt rozdzielczy dla danego piętra. Do każdego 
z tych pomieszczeń będą zbiegać się kable logiczne sieci teleinformatycznej  
z danego piętra. Należy założyć że dla każdego pracownika będą przypadać 2 porty 
RJ45 komputerowe i dwa gniazda zasilania 230 V. Kable logiczne muszą być 
certyfikowane zgodnie z kategorią 6. 
Należy przewidzieć instalacje punktów dostępowych do sieci bezprzewodowej  
tzw. HOTSPOTÓW montowanych pod sufitami na każdej z kondygnacji. 

b) okablowanie pionowe:  
Pomiędzy pomieszczeniami technicznymi na piętrach a centralnym punktem 
rozdzielczym (serwerownią), należy przeprowadzić kable światłowodowe min 3 pary 
dla każdego lokalnego punktu rozdzielczego, minimum 3 kable skrętki 
komputerowej kategorii 6 oraz telefoniczny kabel wieloparowy. 

c) serwerownia: 
Powierzchnia serwerowni nie mniejsza niż 25 m². W serwerowni należy przewidzieć: 

 redundantne klimatyzatory, 

 monitoring wizyjny, 

 instalacje alarmowa i p. pożarowa z systemem automatycznego gaszenia CO2, 

 instalacja systemu kontroli dostępu (minimum 2 strefowa, strefa podstawowa 
dla wszystkich pomieszczeń OI oraz strefa wewnętrzna dla pokoju 
administratorów i serwerowni), 

 niezależne zasilanie trójfazowe minimum 30 KW, 

 zasilanie gwarantowane z podtrzymaniem bateryjnym minimum 8 h, 

 na dachu należy przewidzieć miejsce na umieszczenie masztów antenowych 
oraz odpowiednie zabezpieczenia odgromowe; 

5) wod.-kan. i centralnego ogrzewania z możliwością współpracy instalacji z instalacjami  
z odnawialnych źródeł ciepła np. kolektorami słonecznymi; 

6) sygnalizacji pożaru; 
7) kontroli dostępu; 
8) telewizji dozorowej; 
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9) automatycznego systemu gaszenia. 
Uwaga: funkcjonowanie całości instalacji w obiekcie powinno być nadzorowane przez system 
automatycznego sterowania budynkiem. Projekt winien obejmować przebudowę, rozbudowę 
lub budowę ww. instalacji w części istniejącej budynku. 
Obiekt powinien być wyposażony w system „klucza centralnego'" przy wykorzystaniu 
funkcjonujących w urzędzie kart RCP, windy z możliwością ograniczania dostępu osobom 
trzecim. 

 
Materiały wykończeniowe 

 
19. W opisie do koncepcji architektonicznej należy szczegółowo opisać rodzaj przyjętych 

materiałów wykończeniowych i standard wykończenia wnętrz oraz uwzględnić w wycenie 
planowanych kosztów inwestycji. 
Obiekt powinien być wyposażony w podłogi techniczne w salach konferencyjnych, sali 
posiedzeń komisji, sali narad prezydentów. 
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Załącznik K 
Postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy z Wykonawcą projektu 
 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach otrzymanego wynagrodzenia do udzielania wszelkich 

informacji i wyjaśnień Zamawiającemu co do dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej 
umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na zrealizowanie inwestycji  
na podstawie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia polis ubezpieczeniowych od jego 
odpowiedzialności cywilnej obejmujących okres realizacji przedmiotu umowy i na okres 
realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie przedmiotu umowy zgodnie z zapisami  
ust. 68 regulaminu konkursu. 

3. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie dostarczony w następujących częściach  
i terminach: 
1) część I: 

a) szczegółowa koncepcja urbanistyczno – architektoniczna po uwzględnieniu zaleceń 
pokonkursowych, 

b) materiały do decyzji inwestycji celu publicznego, materiały do decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w 
terminie do dnia: ..................................., 

2) część II – projekt budowlany w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia  
na budowę: ......................... miesięcy od dnia, w którym decyzja lokalizacji inwestycji 
celu publicznego stała się ostateczna. 

3) część III – projekt wykonawczy wraz z pozostałymi opracowaniami umożliwiającymi 
przygotowanie inwestycji do realizacji – w terminie: ............................ miesięcy od dnia,  
w którym decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego stała się ostateczna. 

4. Przed dostarczeniem dokumentacji: 
1) szczegółowej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej, 
2) projektu budowlanego, 
3) projektów wykonawczych, 
podlega ona zatwierdzeniu przez Zamawiającego w zakresie ………………………………….…..  
W okresie ……. dni Zamawiający dokona zatwierdzenia dokumentacji. W przypadku nie 
zatwierdzenia dokumentacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania 
i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu Zamawiający może od umowy odstąpić i naliczyć kary umowne  

5. Wykonawca projektu pełnić będzie nadzór autorski, w oparciu o dokumentację projektową 
przez siebie sporządzoną, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane. Nadzór autorski dotyczył będzie w szczególności: 

1) kontrolowania budowy w zależności od potrzeb; 

2) stwierdzania w toku wykonywanych robót budowlanych, zgodności wykonywania robót 
budowlanych z rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi, określonymi 
dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi 
Normami; 

3) udzielania wyjaśnień wykonawcy robót odnośnie wszelkich wątpliwości dotyczących 
dokumentacji projektowej powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych; 

4) uzgadniania i oceniania zasadności wprowadzania zamiennych rozwiązań projektowych, 
materiałów lub urządzeń w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłaszanych 
przez Zamawiającego lub wykonawcę robót w toku prowadzonych prac; 

5) bieżącego sporządzania rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących 
nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego; 
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6) uzgadniania z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu 
nadzorowanych robót budowlanych; 

7) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub 
robót zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą przez Zamawiającego  
z wykonawcą robót budowlanych, 

8) udziału, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, w czynnościach odbiorów 
częściowych oraz odbioru końcowego.  

6. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie realizacji inwestycji oraz w okresie rękojmi. 
7. Podstawą do rozliczenia finansowego pomiędzy stronami będą faktury VAT wraz  

z protokółami odbioru. Podstawą wystawienia faktur będzie protokół odbioru podpisany 
przez obie strony. Podstawą wystawienia faktury za nadzór autorski będzie pobyt na budowie 
potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. 

8. Za wykonanie każdej części przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenia  
w następujących terminach licząc od dnia dostarczenia faktur Zamawiającemu (termin 
zapłaty stanowić będzie przedmiot negocjacji z wybranym oferentem): 
1) za część I dokumentacji – w terminie 21-30 dni, 
2) za część II dokumentacji – w terminie 21 -30 dni, 
3) za część III dokumentacji – w terminie 21-30 dni od protokolarnego przekazania 

przedmiotu umowy, 
4) za każdy pobyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego w terminie 21-30 dni. (lub  

za nadzór autorski w terminie 21-30 dni.)  
9. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na konto Wykonawcy. 
10. Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy  

w ten sposób, że termin rękojmi zakończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności 
generalnego wykonawcy z tytułu rękojmi za wady obiektów i robót wykonywanych na 
podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

11. Wszelkie wady w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie 7 dni 
od daty zawiadomienia o wadzie przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie (wysokość kar stanowić będzie 
przedmiot negocjacji z wybranym oferentem): 
1) niedostarczenia dokumentacji w terminie – w wysokości 0,05-0,1% wartości 

wynagrodzenia przypadającego na poszczególne części przedmiotu umowy za każdy 
dzień zwłoki, 

2) zwłoki w usunięciu wad wyznaczonym terminie – w wysokości 0,05-0,1% wartości 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

3) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 5-10% wartości umownej przedmiotu umowy lub 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  
w wysokości 5-10% wynagrodzenia. 

13. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji 
niniejszej umowy. 

14. Koszty robót budowlanych wykonanych na podstawie wadliwie opracowanych projektów 
zostaną pokryte przez Wykonawcę, chyba, że koszty te zostaną pokryte z polisy 
ubezpieczeniowej Wykonawcy. Rozliczenie kosztów wynikających z ewentualnych błędów 
Wykonawcy nastąpi jednorazowo po zakończeniu realizacji inwestycji. 

15. W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

16. Strony mogą dokonywać zmian postanowień zawartej umowy z uwzględnieniem treści  
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Warunki takich zmian będą ustalone na 
etapie negocjacji). 
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17. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem 
nieważności. 

18. Wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. 
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Załącznik nr 1 
Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie 
 
WNIOSEK 
o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy  
i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia  
REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI w Kołobrzegu 
 
 
1a. Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie jest:* 
……………………………...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba Uczestnika) 
 
1b. Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są:* 
…………………………….................................................................................................................. .........
.........................................................................................................................................................
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba Uczestnika) 
……………………………...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba Uczestnika) 
……………………………................................................................................................................. ..........
.........................................................................................................................................................
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba Uczestnika) 
 
2. Pełnomocnikiem Uczestnika konkursu /Uczestników konkursu jest:** 
……………………………................................................................................................................ ...........
.........................................................................................................................................................
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
zgodnie z załączonym do Wniosku pełnomocnictwem  
(należy załączyć pełnomocnictwo, uwzględniając, odpowiednio załącznik Nr 2a albo Nr 2b 
do Regulaminu konkursu) 
 
3. Korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres e-mail: 
 
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
(e-mail) 
 
4. Dodatkowe dane kontaktowe: 
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
(adres) 
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
(telefon) 
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
(fax) 
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5. Oświadczenia i zapewnienia: 
 
Działając w imieniu reprezentowanego przeze mnie Uczestnika/Uczestników konkursu oświadczam, 
że: 

 zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń; 

 uzyskałem Materiały informacyjne wystarczające do przygotowania pracy konkursowej; 

 pozostaję związany Regulaminem konkursu; 

 spełniam wymagania Regulaminu konkursu w zakresie doświadczenia, uprawnień oraz 
zasobów ludzkich; 

 w przypadku wyboru pracy konkursowej jako pracy najlepszej przy wykonaniu zamówienia 
zobowiązuję się do uwzględnienia w koncepcji pokonkursowej i dalszych opracowaniach 
projektowych wytycznych i zaleceń Sądu konkursowego. 

Zgodnie z wymaganiami Regulaminu konkursu do Wniosku zostają załączone następujące 
dokumenty: 
1) Pełnomocnictwo (Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie)/Pełnomocnictwo 

(Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie); 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków Regulaminu konkursu; 
3) Oświadczenie o formie prowadzenia działalności; 
4) Oświadczenie o uprawnieniach architektonicznych (Krajowi Uczestnicy konkursu)/Oświadczenie 

o uprawnieniach architektonicznych (Zagraniczni Uczestnicy konkursu); 
5) Oświadczenie dotyczące autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej. 
 
 
 
 
...........................................................................………………………………………………………………………….. 
(Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpis jest/podpisy są nieczytelne) osoby 
uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu/Uczestników 
konkursu wspólnie biorących udział w konkursie) 
 
 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
** wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika 
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Załącznik nr 2a 
Wzór Pełnomocnictwa (Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie) 
 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

 
 
Uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego 
przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia  
REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI w Kołobrzegu  
 
 
........................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba Uczestnika) 
 
mocą niniejszego pełnomocnictwa ustanawia Pełnomocnika w osobie: 
 
 
........................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko, adres Pełnomocnika) 
 
Pełnomocnik jest uprawniony do składania w imieniu Uczestnika wszelkich oświadczeń woli i wiedzy 
wymaganych w toku konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy 
Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ 
ADMINISTRACJI w Kołobrzegu, w szczególności do złożenia w imieniu Uczestnika Wniosku  
o dopuszczenie Uczestnika do udziału w konkursie i Pracy konkursowej, jak również wszelkich 
dokumentów i oświadczeń, które mogą być wymagane przez Organizatora konkursu. 
 
 
………………………………….........................................................................................…………………………. 
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpis jest/podpisy są nieczytelne) osoby 
uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika 
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Załącznik nr 2b 
Wzór Pełnomocnictwa (Uczestnik konkursu wspólnie biorący udział w konkursie) 
 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 
Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego 
przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia  
REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI w Kołobrzegu 

1.  
 
………………………………….................................................................................……………………………. 

 (imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba Uczestnika) 
2.  

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

(imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba Uczestnika) 
3.  

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

(imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba Uczestnika) 
 
mocą niniejszego pełnomocnictwa ustanawiają Pełnomocnika w osobie: 
 

(imię i nazwisko, adres Pełnomocnika) 
Pełnomocnik jest uprawniony do składania w imieniu Uczestników wspólnie biorących udział  
w konkursie wszelkich oświadczeń woli i wiedzy wymaganych w toku konkursu na opracowanie 
projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia 
REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI w Kołobrzegu, w szczególności  
do złożenia w imieniu Uczestnika Wniosku o dopuszczenie Uczestnika do udziału w konkursie i Pracy 
konkursowej, jak również wszelkich dokumentów i oświadczeń, które mogą być wymagane przez 
Organizatora konkursu. 

1.  
 
………………………………….................................................................................……………………………. 
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpisy są nieczytelne) osoby uprawnionej/osób 
uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu 

2.  
 
………………………………….................................................................................……………………………. 
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpisy są nieczytelne) osoby uprawnionej/osób 
uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu 

3.  
 
………………………………….................................................................................……………………………. 
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpisy są nieczytelne) osoby uprawnionej/osób 
uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu 
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Załącznik nr 3 
Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków Regulaminu konkursu 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW REGULAMINU KONKURSU 
 
Niniejszym oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Uczestnik konkursu: 
1. posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania pracy konkursowej; 
2. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy konkursowej 

 i zamówienia na dokumentację projektową; 
3. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który z postępowania takiego wyklucza:  
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując  

je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 
umowy; 

3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego; 

4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano  
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

11) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania 
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie  
art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

12) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą 
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu 
związania ofertą; 

13) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 

14) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 
 
 
 
..................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpis jest/podpisy są nieczytelne) osoby 
uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu/Uczestników konkursu 
wspólnie biorących udział w konkursie 
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Załącznik nr 4 
Wzór Oświadczenia o formie prowadzenia działalności 
 
 

OŚWIADCZENIE O FORMIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
 

Działając w imieniu Uczestnika konkursu niniejszym oświadczam, że (niewłaściwe skreślić): 
1) jest on wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………............…………,  

a osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w jego imieniu są:  

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

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

 …………………………………........................................…………….. 
2) jest on wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ……………………………,  

a osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w jego imieniu są:  

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

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

 …………………………………........................................…………….. 
3) jest on wpisany do rejestru poświadczającego prowadzenie działalności gospodarczej, 

prowadzonego w kraju zamieszkania lub siedziby danego podmiotu (w przypadku 
Uczestników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej) pod numerem …………………….........................................…, a osobami uprawnionymi 
do składania woli w jego imieniu są: 

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

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

 …………………………………........................................…………….. 
4) nie jest wymagane zgłoszenie prowadzonej przez niego działalności do rejestru lub ewidencji 

w kraju, w którym ma on miejsce zamieszkania lub siedzibę, a osobami uprawnionymi  
do składania woli w jego imieniu są: 

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

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

 …………………………………........................................…………… 
 
 
..................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpis jest/podpisy są nieczytelne) osoby 
uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu/Uczestników konkursu 
wspólnie biorących udział w konkursie 
 
 
Uwaga: 
W przypadku Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie oświadczenie należy 
przedstawić w imieniu każdego Uczestnika odrębnie. 
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Załącznik nr 5a 
Wzór Oświadczenia o uprawnieniach architektonicznych (Krajowi Uczestnicy konkursu) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH ARCHITEKTONICZNYCH 
Krajowi Uczestnicy konkursu 

 
 
 
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Uczestnik przedłoży zaświadczenie potwierdzające 
swoje członkostwo w Izbie Architektów RP lub członkostwo osoby, którą będzie się posługiwał przy 
realizacji zamówienia pokonkursowego, o którym mowa w Regulaminie konkursu.  
Zaświadczenie zostanie złożone bez zbędnej zwłoki, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,  
po zaproszeniu Uczestnika konkursu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki. 
 
 
 
................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpis jest/podpisy są nieczytelne) osoby 
uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu/Uczestników 
konkursu wspólnie biorących udział w konkursie 
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Załącznik nr 5b 
Wzór Oświadczenia o uprawnieniach architektonicznych (Zagraniczni Uczestnicy konkursu) 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH ARCHITEKTONICZNYCH 
Zagraniczni Uczestnicy konkursu 

 
 
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Uczestnik konkursu przedłoży zaświadczenie o tym, że: 

1) posiada prawo wykonywania czynności odpowiadających samodzielnym funkcjom 
technicznym w budownictwie w krajach europejskiego obszaru gospodarczego lub 
Konfederacji Szwajcarskiej, oraz 

2) ukończył studia wyższe zagraniczne uznane w Polsce za równorzędne, oraz  
3) odbył dwuletnią praktykę przy sporządzaniu projektów lub na budowie lub, że powyższe 

warunki spełnia osoba którą będzie się posługiwał przy realizacji zamówienia 
pokonkursowego, o którym mowa w Regulaminie konkursu.  

Zaświadczenie zostanie złożone bez zbędnej zwłoki, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,  
po zaproszeniu Uczestnika konkursu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki. 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpis jest/podpisy są nieczytelne) osoby 
uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu/Uczestników 
konkursu wspólnie biorących udział w konkursie 
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Załącznik nr 6 
Wzór Oświadczenia dotyczącego praw autorskich 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH 
 
1. Działając w imieniu reprezentowanego przeze mnie Uczestnika konkursu zobowiązuję się, że przy 

tworzeniu koncepcji będącej przedmiotem niniejszego konkursu nie naruszy on praw autorskich 
osób trzecich ani innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim oraz,  
że będą mu przysługiwały wszystkie prawa do koncepcji architektonicznej zgłoszonej  
w konkursie. 

2. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Uczestnik konkursu wyraża zgodę na:  
1) nieodpłatną prezentację zgłoszonej przez niego pracy projektowej podczas wystawy 

konkursowej; 
2) nieodpłatne korzystanie przez organizatora konkursu ze zgłoszonej przez Uczestnika 

konkursu pracy projektowej w zakresie: zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym 
światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego, techniką drukarską, techniką 
video; publicznego odtwarzania, wystawiania (nadawanie, re-emitowanie, publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
 i w czasie przez siebie wybranym), użyczania, najmu.  

 
 
 
................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć (w przypadku, gdy podpis jest/podpisy są nieczytelne) osoby 
uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika konkursu/Uczestników 
konkursu wspólnie biorących udział w konkursie 
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Załącznik nr 7 
Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej 
 

 
POKWITOWANIE 

ODBIORU PRACY KONKURSOWEJ 
 

konkursu otwartego, dwuetapowego, realizacyjnego 
na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu 
stworzenia REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI w Kołobrzegu 
 

Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą: 
 
 
 
 
 
Została przyjęta w dniu …………………................. 2012 r. o godz. ………......... 
 
 
Pieczęć Organizatora:      
 
 

………………………………………………………………….. 
   podpis czytelny osoby przyjmującej 

 

 
Odcinek dla Działającego w imieniu Organizatora Konkursu Załącznik nr 7 
 

POKWITOWANIE 
ODBIORU PRACY KONKURSOWEJ 

 
konkursu otwartego, dwuetapowego, realizacyjnego 

na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu 
stworzenia REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI w Kołobrzegu 

 
Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą: 

 
 
 
 
 
Została przyjęta w dniu ……………................……. 2012 r. o godz. …….......….. 
 
 
Pieczęć  Organizatora:      
 

………………………………………………………………….. 
 podpis czytelny osoby przyjmującej  

Odcinek dla Uczestnika Konkursu Załącznik nr 7 
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Załącznik nr 8 
Wzór Karty identyfikacyjnej uczestnika konkursu 
 

KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU 
(nie dołączać do Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie lecz w zamkniętej kopercie 
dołączyć do pracy konkursowej) 
 

Nazwa Uczestnika Konkursu: 
 
 

 

Adres Uczestnika Konkursu: 
 
 

 

Tel. Fax.: 
 
 

 

 
Praca konkursowa oznaczona liczbą rozpoznawczą: 

 
 
 
 
 

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ PRZY OPRACOWANIU PRACY KONKURSOWEJ: 
 
 

      

l.p. 
nazwisko i imię 
tytuł zawodowy 

nr uprawnień 
adres, tel. podpis 

charakter udziału w pracy 

1.      

2.      

3.      

     

     


