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1. Nazwa i adres Organizatora Konkursu (Zamawiającego) 
 
Gmina Miasto Reda  
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda  
NIP 588-235-10-74 
tel.: (58) 678 80 28  
adres poczty elektronicznej: przetargi3@reda.pl   
Profil nabywcy, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści regulaminu oraz inne 
dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia  
https://platformazakupowa.pl/pn/reda   
 
 
2. Skład sądu konkursowego 

 
1. Sąd konkursowy powołany jest do oceny prac konkursowych  oraz wyboru najlepszych prac 

konkursowych. 

W skład Sądu konkursowego wchodzą: 

1) Hanna Szcześniak – Przewodniczący Sądu 
2) Halina Grzeszczuk - Zastępca Przewodniczącego 
3) Magdalena Bartczak - Sędzia Referent 
4) Hanna Dziubek - Lechowska - Członek 
5) Marek Kopicki - Członek 
6) Mateusz Richert – Członek 
 
Do współpracy z Sądem Konkursowym mogą zostać powołani konsultanci, eksperci lub biegli. 
O potrzebie powołania ewentualnych ekspertów zdecyduje Sąd Konkursowy. 
 
3. Procedura przeprowadzenia konkursu 

 
1. Wartość Konkursu nie przekracza progów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),  
2. Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych  oraz niniejszego Regulaminu. 
3. Niniejszy Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze 

konkursu nieograniczonego, w którym prace konkursowe mogą składać wszyscy 
zainteresowani uczestnicy konkursu. 

4. Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) 
wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania 
usługi na podstawie pracy konkursowej.  

5. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. 
 
4. Anonimowość prac konkursowych 
 
1. Z zawartością prac konkursowych sąd konkursowy nie może zapoznać się przed upływem 

terminu ich składania. 
2. Uczestnik składa pracę konkursową w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie pracy 

konkursowej do autora. 

https://platformazakupowa.pl/pn/reda
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3. Anonimową praca konkursowa złożona przez uczestnika konkursu nie może być w żaden 
sposób przez niego podpisana oraz nie może zawierać innych danych identyfikacyjnych. 

4. Zamawiający zapewni anonimowość prac konkursowych, w następujący sposób: 
1) Autor zaszyfruje pracę kodem identyfikacyjnym (6-cyfrowy ciąg liczb). 
2) Przyporządkowania poszczególnych prac konkursowych do ich Autorów dokona Sąd 
      konkursowy po rozstrzygnięciu konkursu. 
3) Sekretarz zapewni, że Sąd Konkursowy nie zapozna się z treścią prac konkursowych, do 

upływu terminu ich składania. 
4) Prace konkursowe nie mogą być podpisane albo sygnowane w jakikolwiek sposób 

umożliwiający ich zidentyfikowanie bez dostępu do informacji pozwalającej na odkodowanie 
pracy. 

5. Złożenie pracy konkursowej przez uczestnika konkursu w taki sposób, który z łatwością 
pozwala przyporządkować pracę do jej autora będzie rozpatrywane przez Zamawiającego jako 
złożenie pracy niezgodnej z Pzp. Takie prace nie będą oceniane. 

 
5. Przedmiot konkursu 
 
1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy 

Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie. 
2. Teren objęty Konkursem jest położony w centralnej części miasta nad rzeką Redą i stanowi 

przestrzeń publiczną. Obejmuje działki 44/2, 44/3, 44/4, 20, 43/125, 43/126, 43/122, 43/123, 
43/124, 45, 46, 47, 50, 53/2, 53/1, 54, 55, 52, 56, 58/3, 51/4, 57, 59/11, 21 obr. 01 będące 
własnością Gminy Miasta Redy. Teren ten został wskazany na mapie stanowiącej załącznik nr 
1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedmiot Konkursu został sklasyfikowany jako: 
usługi projektowania architektonicznego kod CPV 71220000-6. 

4. Koncepcja architektoniczna winna obejmować: 
1) Tężnię; 
2) Wodny plac zabaw; 
3) Zbiornik retencyjny; 
4) Strefę relaksu; 
5) Urządzoną zieleń; 
6) Komunikację: ciągi piesze, ścieżki rowerowe, ruch kołowy techniczny, powiązania z 
ogólnodostępnym ruchem kołowym, komunikacją publiczną oraz parkingami; 
7) Zielono – błękitną infrastrukturę; 
8) Małą architekturę: oświetlenie, meble miejskie, śmietniki 
9) Rewitalizację istniejącego Miejskiego Parku Rodzinnego, w szczególności: należy uwzględnić 

widownię, dojazd do przystani kajakowej, strefę wokół placów zabaw, należy zachować 
istniejący układ komunikacyjny – dopuszcza się możliwość niewielkiej korekty; 
- będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji, 
uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń (w razie potrzeby) oraz realizacji inwestycji. 

5. Koncepcja winna uwzględniać wszystkie elementy infrastruktury niezbędne do 
funkcjonowania tężni, wodnego placu zabaw i zbiornika retencyjnego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Wodny plac zabaw w połączeniu z tężnią solankową ma stworzyć atrakcyjny kompleks 
rekreacyjno-wypoczynkowy, posiadający walory prozdrowotne. 

7. W ramach Konkursu należy opracować koncepcję architektoniczną, która będzie uwzględniała 
następujące zasady: 

1) zasada dostępności – przedmiotem Konkursu jest przestrzeń publiczna, którą należy 
kształtować w sposób umożliwiający korzystanie z niej wszystkim użytkownikom, w tym 
osobom ze szczególnymi potrzebami lub ograniczeniami; 
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2) zasada bioróżnorodności i ochrony środowiska naturalnego, tj. projektując obszar objęty 
Konkursem, należy uwzględnić naturalny charakter otoczenia, zmienność pór roku; 

3) zasada przyjaznego, atrakcyjnego przestrzennie i wizualnie kształtowania funkcji i formy 
projektowanych obiektów, wyznaczająca lub podkreślająca relacje z otoczeniem, a także ich 
założenia programowe i konstrukcyjne; 

4) zasada sprawnej komunikacji – taka organizacja przestrzeni, aby zapewnić bezpieczne strefy 
komunikacji dla wszystkich użytkowników ruchu z uwzględnieniem pieszych, rowerzystów, 
osób o szczególnych potrzebach, wyznaczenie miejsc postojowych na rowery i/lub hulajnogi; 

5) zasada proekologicznych i energooszczędnych rozwiązań infrastrukturalnych. 
 
8. Celem Konkursu jest uzyskanie najkorzystniejszej, pod względem funkcjonalnym i 

przestrzennym, koncepcji architektonicznej dla terenu objętego Konkursem. Zamawiający 
oczekuje nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych oraz architektonicznych, uwzględniających 
atrakcyjny przyrodniczo charakter otoczenia, a także uwarunkowania ekologiczne i 
ekonomiczne również na etapie użytkowania. Przedstawiona koncepcja powinna pokazać 
rozwiązania nowoczesne, przyszłościowe, ale jednocześnie realne do realizacji. Jednym z 
założeń konkursowych jest uzyskanie przestrzeni przyjaznej dla wszystkich użytkowników i 
wprowadzenie bogatej , różnorodnej funkcji rekreacyjnej, która ją uatrakcyjni. Złożone przez 
Uczestników prace konkursowe zostaną ocenione przez niezależny, profesjonalny Sąd 
konkursowy, który wyłoni najlepsze prace i postanowi o przyznaniu nagród. 
 

9. Maksymalny planowany koszt realizacji prac na podstawie pracy konkursowej wynosi 
9 000 000,00 zł. 

Wartość zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie 
dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji oraz pełnienie usług 
nadzoru autorskiego nie może przekroczyć 200 000,00 zł brutto. 

 
6. Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu 
 
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej. 
2. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział  w konkursie. Przepisy dot. uczestnika 

konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników biorących wspólnie udział w konkursie. 
3. Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział są w szczególności wspólnicy spółki 

cywilnej, konsorcja (przez konsorcja należy rozumieć także zespoły autorskie). Uczestnicy 
konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika 
uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w 
konkursie. 

4. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające wymagane 
uprawnienia lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadające wymagane 
uprawnienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Pracy konkursowej. 
Wymagania zostaną uznane za spełnione, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, że 
dysponuje 

1) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne na 
kierunku architektura lub architektura i urbanistyka i legitymująca się tytułem 
magistra inżyniera architekta lub inżyniera architekta; 

2)  co najmniej trzy osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalnościach wymaganych w obowiązujących przepisach prawa. 
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7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z uczestnikami konkursu, przekazywania 
wyjaśnień do treści Regulaminu – zmiana Regulaminu, złożenia podmiotowych środków 
dowodowych,  

 
7.1. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Uczestnikami konkursu 
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Uczestnikami konkursu jest:  Daria Grzesik, Justyna Wójcik. 
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod 

adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/reda 
3. Komunikacja między Uczestnikiem konkursu w zakresie: 

- przesłania Zamawiającemu wniosku o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu; 
- przesłania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących pracy konkursowej; 
- podmiotowe środki dowodowe potwierdzających spełnienie wymagań 
- przesyłania odwołania / inne 
odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/reda i formularza „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego”.  

4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje 
się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została 
wysłana do zamawiającego. 

5. Zamawiający będzie przekazywał Uczestnikom konkursu informacje za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany terminu składania 
i otwarcia Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. 
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny 
Uczestnik konkursu, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 
konkretnego Uczestnika konkursu. 

6. Uczestnik konkursu jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 
wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż 
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania 
dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania 
czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021,ze 
względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, 
stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne, 

4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 
Głównego Urzędu Miar. 

8. Uczestnik konkursu, przystępując do niniejszego konkursu: 
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem 

https://platformazakupowa.pl/pn/reda
https://platformazakupowa.pl/pn/reda


 Opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego 
Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie. 

9.ZF.KNJ.WR.2022 

7 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/reda w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za 
wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 
Instrukcję stosuje się analogicznie do prac konkursowych/opracowań studialnych, ze 
zmianami wynikającymi z niniejszego regulaminu konkursu. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie dokumentów, w szczególności wniosku, 
karty identyfikacyjnej lub pracy konkursowej w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z 
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią 
dokumentu przed upływem terminu składania (np. złożenie pracy konkursowej lub karty 
identyfikacyjnej w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  
Taki wniosek zostanie odrzucony na podstawie art. 343. ust. 3 pkt 5 PZP. W przypadku pracy 
konkursowej złożonej w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, nie będzie ona brana pod 
uwagę ze względu na naruszenie art. 346. PZP, z winy leżącej po stronie Uczestnika konkursu. 

10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu, składania prac 
konkursowych oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . 

 
7.2. Wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu  

 
1. Uczestnik Konkursu może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

Regulaminu Konkursu za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/reda 
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej Konkursu. 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania prac konkursowych pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni 
przed upływem terminu składania prac konkursowych. 

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie w pkt. 7.2.2 , przedłuża termin składania 
prac konkursowych o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
uczestników konkursu z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia 
odpowiednio prac konkursowych. 

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie Regulaminu Konkursu nie wpłynął w terminie, o 
którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania prac konkursowych. 

5. Przedłużenie terminu składania prac konkursowych, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści regulaminu. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, 
na stronie internetowej prowadzonego konkursu. 
 

7.3. Zmiana treści Regulaminu Konkursu 
 
1. Zamawiający może zmienić treść Regulaminu Konkursu tylko w uzasadnionych przypadkach 

przed upływem terminu składania prac konkursowych. 
2. W przypadku, gdy zmiana treści Regulaminu Konkursu jest istotna dla sporządzenia pracy 

konkursowej lub wymaga dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianami, Zamawiający 
przedłuży termin składania prac konkursowych o czas niezbędny na ich przygotowanie. 

3. W związku z powyższym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu bądź 
potencjalnych uczestników konkursu przez zamieszczenie informacji w tym ogłoszenia na 
stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/reda prowadzonego Konkursu. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/pn/reda
https://platformazakupowa.pl/pn/reda
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4. Zamawiający po upływie terminu określonego w pkt. 7.3.1. może tylko dokonać w Regulaminie 
zmianę składu sądu konkursowego. 

5. Dokonane przez Zamawiającego zmiany regulaminu są wiążące dla Uczestników konkursu. 
 
 
7.4. Wyjaśnienie pracy konkursowej 
 
1. W przypadku gdy wyjaśnienia uczestnika konkursu mogą być pomocne w ocenie pracy 

konkursowej, sąd konkursowy za pośrednictwem Zamawiającego może wezwać Uczestnika 
konkursu do wyjaśnienia. 

2. Komunikacja odbywać się będzie za pośrednictwem platformy zakupowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/reda. 

3. Wyjaśnienia prac konkursowych Zamawiający organizuje w sposób uniemożliwiający 
identyfikację uczestnika konkursu poprzez proceduralne mechanizmy : 

- oznaczona praca konkursowa 6-cyfrowym numerem identyfikacyjnym 
- Zamawiający zwróci się do Uczestnika poprzez platformę 
   https://platformazakupowa.pl/pn/reda  na adres e-mail, z którego składana jest praca    
   konkursowa. Email uczestnika nie może wskazywać danych identyfikacyjnych. 

4. Podczas wyjaśnień dane identyfikacyjne nie mogą być uzupełniane (ujawnione). 
 
7.5. Złożenie podmiotowych środków dowodowych 
 
1. Zamawiający niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu wezwie za pośrednictwem platformy    

https://platformazakupowa.pl/pn/reda  Autora wybranej pracy konkursowej – w przypadku 
nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji bez ogłoszenia do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych, tj. uprawnień w stosunku do osób wymaganych w pkt. 6 regulaminu, 
wyznaczając termin na ich przedłożenie.  

2. Uczestnik konkursu jeśli nie wykaże posiadania wymaganych uprawnień, nie otrzyma nagrody. 
3. Wymagane uprawnienia należy złożyć za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/reda w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie  w 
sposób umożliwiający identyfikację podmiotu przekazującego oraz ustaleniu dokładnego czasu 
i godziny.  

4. Podmiotowy środek dowodowy należy przekazać w postaci elektronicznej i opatrzyć 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź osobistym. 
 

8. Praca konkursowa 
 
8.1. Zakres rzeczowy 
 
1. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 
2. Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe wraz z informacjami o planowanych łącznych 

kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej. 
3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przedstawienia pracy konkursowej zawierającej część 

opisową i graficzną. 
4. Część opisowa – zawierająca opis oraz tabelę bilansową; objętość zeszytu nie powinna 

przekraczać 10 ponumerowanych stron formatu A4; zalecana czcionka min. 11pkt: 
a) opis przyjętych rozwiązań (ze szczególnym uwzględnieniem elementów koncepcji 

trudnych do pokazania na rysunkach), w tym przyjęty program funkcjonalno-użytkowy oraz 
ideę rozwiązań architektonicznych, uszczegółowiony opis koncepcji zabudowy i 
zagospodarowania terenu oraz innych założeń, w tym powiązań z terenami sąsiadującymi, a 
zwłaszcza przestrzeniami publicznymi; 

https://platformazakupowa.pl/pn/reda
https://platformazakupowa.pl/pn/reda
https://platformazakupowa.pl/pn/reda
https://platformazakupowa.pl/pn/reda
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b) opis rozwiązań proekologicznych i oszczędności energii; 
c) wypełnioną tabelę bilansową wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu Konkursu. Obszar do bilansowania jest zgodny z granicą obszaru objętego 
konkursem. 
d) dane i informacje dotyczące rozwiązań projektowych uwzględniające zagadnienia 

techniczne, eksploatacyjne, opis użytych materiałów; 
e) uwagi dodatkowe (wg uznania autorów pracy). 

Dopuszcza się ilustrowanie tekstu opisu schematami i innymi rysunkami pod warunkiem 
zmieszczenia ich w ramach objętości 10 stron. 
Do opisu należy dołączyć informację o planowanych łącznych kosztach wykonania prac 
możliwych do zrealizowania na podstawie pracy konkursowej. 

5. Część graficzna – (w wersji papierowej wykonana na lekkich, sztywnych, jednostronnych 
planszach (nie giętych i nie składanych, podkładach piankowych) o wymiarach 100x70 cm w 
układzie poziomym (maksymalna ilość plansz – 5 szt.) powinna zawierać: 

a) zagospodarowanie terenu opracowania konkursowego w skali nie mniejszej niż 1:1000 (w 
całości lub oddzielnie dla poszczególnych odcinków); 

b) przekroje charakterystyczne (min. 1) niezbędne wg autora do pokazania idei 
zagospodarowania; 

c) wybrane charakterystyczne elementy zagospodarowania (detal urbanistyczny) w skali 1:250; 
d) perspektywy i wizualizacje niezbędne wg autora do przedstawienia koncepcji, z zaznaczeniem 

miejsca i kąta danego ujęcia na planszy koncepcji zagospodarowania terenu; zalecane są dwie 
wizualizacje całości zespołu z „lotu ptaka”. 

6.  Całość opracowania powinna być zapisana w formacie PDF lub JPEG.  
7. Poza wyżej opisanymi nie stawia się żadnych ograniczeń co do techniki wykonania plansz i 

rysunków. Wymagana jest jednak możliwość reprodukcji. 
 
8.2. Kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów  

 

1. Prace Konkursowe będą oceniane przez Sąd Konkursowy wg poniższych kryteriów: 

1) walory kompozycyjne wpływające na atrakcyjność - jakość proponowanych powiązań 

przestrzennych i funkcjonalnych z otoczeniem, spójne i ciągłe powiązania z terenami 

sąsiednimi, koncepcja kreowania przestrzeni publicznej w powiązaniu z istniejącą tkanką 

miejską i terenami zielonymi – punktacja od 0 do 10; 

2) jakość i poprawność przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, w tym 

dostępność dla osób o szczególnych potrzebach, rozwiązania proekologiczne, elastyczność 

przyjętych rozwiązań – punktacja od 0 do 10; 

3) realność i ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem trwałości 

zastosowanych elementów i kosztów eksploatacji – punktacja od 0 do 10;  

4) łączny całkowity koszt wykonania dokumentacji projektowej – najniższa kwota wśród 
wszystkich ocenionych otrzymuje 10 punktów, najwyższa kwota wśród wszystkich 

zgłoszonych otrzymuje 0 punktów, pozostałe oceny punktowe obliczane są proporcjonalnie. 

 

2. Punkty będą przyznawane przez każdego członka Sądu Konkursowego w poszczególnych 

kryteriach, a następnie będą sumowane i ich suma będzie dzielona przez liczbę członków Sądu. 

3. Liczba punktów, jakie uzyska każda praca konkursowa będzie stanowiła sumę średnich ocen 

w ramach każdego z kryteriów. 

4. I-szą nagrodę otrzyma autor pracy, która otrzyma największą ilość punktów, następne nagrody 
przyznawane będą w kolejności otrzymanych punktów 

5. Nie podlega ocenie praca konkursowa: 
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1) niezgodna z przepisami ustawy; 
2) nieodpowiadająca ogłoszeniu o konkursie lub regulaminowi konkursu; 
3) złożona po terminie. 

6. Ocenie mogą podlegać wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Praca nie może 
zawierać rozwiązań wariantowych, a ponadto musi być kompletna (część opisowa, 
elektroniczna – składana elektronicznie, część graficzna – składana w postaci papierowej), by 
przeprowadzić jej ocenę. 
 

9. Sposób oraz termin składania prac konkursowych  
 
1. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 18.11.2022r. do godz. 10:00 
2. Praca konkursowa składająca się z części opisowej, graficznej: 

Uczestnik konkursu przekazuje elektronicznie za pośrednictwem formularza na 
https://platformazakupowa.pl/pn/reda : 
- pracę konkursową (zgodną z pkt. 8.1 regulaminu konkursu, w tym wypełnioną tabelę 
bilansową wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Konkursu, 
Całość zaszyfrowana przez Uczestnika kodem identyfikacyjnym (6-cyfrowy ciąg liczb), 
- zgłoszenie (karta identyfikacyjna) załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu – zawierająca 
imię i nazwisko albo nazwę oraz adres uczestnika konkursu, numer rachunku bankowego na 
który powinna zostać wypłacona nagroda oraz 6-cyfrowy numer identyfikacyjny pracy 
konkursowej - załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu, wraz ze zgłoszeniem należy złożyć 
pełnomocnictwo w przypadku Uczestników biorących udział wspólnie, należy przekazać 
w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym bądź osobistym.  

 
w odpowiednio oznaczonych polach: 
• W polu “Opracowanie studialne/Praca konkursowa” należy zamieścić PRACĘ 

KONKURSOWĄ, 
• W polu “Karta identyfikacyjna” należy zamieścić ZGŁOSZENIE (karta identyfikacyjna) wraz z 

pełnomocnictwem (jeśli dotyczy) 
 

         W dolnej części formularza składania prac konkursowych, w polach: 
1) NIP lub PESEL - należy wpisać “XXX”. 
2) Nazwa firmy - należy wpisać “XXX”. 
3) Numer telefonu - należy wpisać “XXX”. 
Dane identyfikacyjne nie mogą być uzupełniane (ujawnione). 

 
Adres e-mail - uzupełnić w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika konkursu. 
 
Uwaga!  
Adres e-mail, z którego składana jest praca konkursowa, musi uniemożliwiać identyfikację 
uczestnika konkursu. Przy użyciu tego adresu Zamawiający będzie mógł komunikować się 
z Uczestnikiem konkursu. W celu zachowania poufności zaleca się, aby żaden z ciągów 
znaków w adresie poczty elektronicznej nie wskazywał na nazwisko albo nazwę Uczestnika 
konkursu, ani też w żaden inny sposób nie ujawniał autora. 
Anonimową praca konkursowa złożona przez uczestnika konkursu nie może być w żaden 
sposób przez niego podpisana oraz nie może zawierać innych danych identyfikacyjnych!!! 
 
Pracę konkursową należy opisać specjalnym kodem : 

6-cyfrowy ciąg liczb) 

https://platformazakupowa.pl/pn/reda
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• Po wypełnieniu Formularza wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk 
„Przejdź do podsumowania”. 
• Za datę złożenia pracy konkursowej przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) 
w drugim kroku składania poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się 
komunikatu, że dokumenty zostały zaszyfrowane i złożone. 
 

4. Wykonawca może dołączyć maksymalnie 10 załączników, o maksymalnym rozmiarze 150 MB 
każdy.  

5. Jeśli Państwa praca składa się z większej liczby plików, prosimy załączyć na Platformie 
Zakupowej folder skompresowany (np. .zip .7Z). Załączenie plików w folderze 
skompresowanym będzie również skutkowało prawidłowym złożeniem pracy konkursowej. 

6.  W zakresie złożenia postaci papierowej pracy konkursowej zgodnie z 8.1.4 Zamawiający na 
podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP odstępuje od wyłącznego wymogu użycia środków 
komunikacji elektronicznej i wprowadza wymóg dodatkowego złożenia postaci papierowej 
pracy konkursowej ze względu na konieczność zachowania jednolitego zamierzonego przez 
uczestnika charakteru graficznego (odcienie kolorystyczne, grubości linii etc.), które mogą 
wpływać na ocenę a które w postaci elektronicznej mogą nie zachowywać zamierzonych przez 
uczestnika efektów estetycznych. 

7. Pracę konkursową składającą się z części graficznej należy złożyć dodatkowo w wersji 
papierowej osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej albo 
posłańca w siedzibie Zamawiającego, tj. GMINA MIASTO REDA, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda pok. 
104 Sekretariat Burmistrza, zgodną z pkt. 8.1 Regulaminu konkursu. 

7.1. Pracę konkursową należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, 
uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z jego zawartością. 

7.2. Pracę należy opisać : 
„Konkurs na Opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy 
Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie” Nr 
9.ZF.KNJ.WR.2022.  

7.3. Uwaga!  
Złożona praca w wersji papierowej musi uniemożliwiać identyfikację uczestnika konkursu. 
Anonimową praca konkursowa złożona przez uczestnika konkursu nie może być w żaden 
sposób przez niego podpisana oraz nie może zawierać innych danych identyfikacyjnych!!! 
Pracę konkursową w części graficznej należy opisać specjalnym kodem : 
6-cyfrowy ciąg liczb) 

      

 
 
8. Nie podlega ocenie praca konkursowa złożona po terminie wskazanym w pkt. 9.1 

regulaminu oraz złożona w innym miejscu niż wskazana przez Zamawiającego w pkt. 9.2 
oraz 9.7 regulaminu. Praca konkursowa musi być kompletna, czyli złożona w wersji 
elektronicznej za pośrednictwem platformy oraz dodatkowo część graficzna w wersji 
papierowej. 

9. Złożenie pracy konkursowej przez uczestnika konkursu w taki sposób, który z łatwością 
pozwala przyporządkować pracę do jej autora będzie rozpatrywane przez Zamawiającego jako 
złożenie pracy niezgodnej z Pzp. Takie prace nie będą oceniane. 



 Opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego 
Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie. 

9.ZF.KNJ.WR.2022 

12 

 

Żaden z powyższych elementów Pracy konkursowej, z wyjątkiem Zgłoszenia do udziału w 
konkursie, nie może być opatrzony jakąkolwiek informacją umożliwiającą zidentyfikowanie 
autora pracy przed rozstrzygnięciem.  

 
 

10. Nagrody 
 
10.1. Rodzaj i wysokość nagród 
 
1. Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) 

wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania 
usługi na podstawie pracy konkursowej.  

2. Zamawiający przyznaje nagrody autorom wybranych prac konkursowych w rozstrzygniętym 
konkursie. W konkursie unieważnionym Zamawiający nie przyzna nagród. 

3. W Konkursie przyznane będą trzy nagrody i wyróżnienie. Pierwsza nagroda zostanie przyznana 
Uczestnikowi konkursu, który w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił 
kryteria oceny prac i tym samym podczas oceny, uzyska najwyższą liczbę punktów. Kolejne 
nagrody będą przyznane Uczestnikom konkursu, którzy po uszeregowaniu prac przez Sąd 
Konkursowy zajmą kolejne miejsca w Konkursie.  

4. Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi 62.000,00 zł brutto. 
5. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród: 
 

I NAGRODA 
kwota pieniężna w wysokości 30 000  zł brutto 

zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi, o 
której mowa w pkt. 16 Regulaminu Konkursu. 

 
II NAGRODA 

kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto 

 
III NAGRODA 

- kwota pieniężna w wysokości 10 000zł brutto 

 
WYRÓŻNIENIE 

- kwota pieniężna w wysokości 2 000 zł brutto 

 
6. Propozycję przyznania określonych nagród przygotowuje Sąd konkursowy, a zatwierdza 

Kierownik Zamawiającego. 
7. Po zakończeniu Konkursu i po wypłaceniu nagród pieniężnych, Organizator staje się 

właścicielem egzemplarzy nagrodzonych prac konkursowych. 
8. Sąd konkursowy ma prawo do innego podziału nagród i  wyróżnień.  
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podjęcia negocjacji w trybie 

zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej w przypadku, gdy Sąd 
Konkursowy nie przyzna pierwszej nagrody. 

 
10.2. Termin wypłacenia nagrody pieniężnej 
1. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 

dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia Konkursu. 



 Opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego 
Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie. 

9.ZF.KNJ.WR.2022 

13 

 

2. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu 
do udziału w konkursie dla pracy konkursowej. 

3. W przypadku nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki 
na wykonanie usługi, o której mowa w pkt. 16 Regulaminu Konkursu, Zamawiający skieruje 
zaproszenie do Uczestnika w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty 
zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia Konkursu. 

 
11. Wysokość zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych 
 
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych. 
2. Zamawiający przewiduje zwrot kosztów przygotowania i złożenia pracy konkursowej 

uczestnikom konkursu, którzy złożyli prace konkursowe podlegające ocenie, tylko w przypadku 
jeżeli unieważnienie konkursu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zamawiającego (na 
podstawie art. 355 ust. 4 ustawy Pzp) w kwocie nie wyższej niż 5 000 zł brutto.  

3. Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie prac podlegających ocenie. 
4. Podstawą do zwrotu jest udokumentowanie przez Uczestnika poniesionych kosztów oraz ich 

wysokości. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych, w 
innych przypadkach niż wskazany powyżej.  

 
12. Postanowienia przyszłej umowy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych 

do wybranej pracy wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac 
konkursowych 

 
1. Konkurs prowadzony będzie z poszanowaniem autorskich praw majątkowych i osobistych 

Uczestników Konkursu. 

2. Niezależnie od powyższego Zamawiający zobowiązuje się do poszanowania autorskich 

praw majątkowych i osobistych na dalszych etapach prac związanych z wynikami 

Konkursu. 

3. Uczestnik konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie Utworu (Pracy Konkursowej) w 

całości lub części wyłącznie do sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadania 

rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem 

zabaw w Redzie. 

4. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że złożenie przez nich Pracy Konkursowej nie narusza 

praw autorskich osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

naruszenia praw autorskich osób trzecich będące wynikiem złożenia przez Uczestnika 

Konkursu Pracy Konkursowej. 

5. Zamawiający, po rozstrzygnięciu Konkursu oraz wypłaceniu nagród i wyróżnień, nabywa 

własność egzemplarzy wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych Prac Konkursowych w 

całości oraz prac nienagrodzonych w postaci elektronicznej, z prawem dysponowania nimi 

w ramach ustaleń niniejszego Regulaminu Konkursu i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

6. Autor (autorzy) prac nagrodzonych i wyróżnionych wyrażają zgodę na wykorzystanie ich 

prac w zakresie zgodnym z zapisami regulaminu. Wykorzystanie prac konkursowych w 

inny sposób lub w innym celu wymagać będzie zawarcia odpowiedniej umowy z autorem 

(autorami) prac. 

7. W celach marketingowych, Organizator zastrzega sobie prawo nieograniczonej w czasie 

publicznej prezentacji wszystkich Prac Konkursowych, dowolnymi środkami, bez 

obowiązku uzyskiwania odrębnej zgody na publikację Pracy Konkursowej i zapłaty 

wynagrodzenia z tego tytułu. 
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8. Przeniesienie praw autorskich w celach marketingowych następuje w zakresie poniższych 

pól eksploatacji: 

1) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym światłoczułą i cyfrową, techniką 

zapisu komputerowego, techniką drukarską, techniką video; 

2) publiczne odtwarzanie czy wystawianie przy wykorzystaniu dowolnych mediów; 

3) nadawanie, reemitowanie; 

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. 

 

13. Sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu, udostępnienie prac 
konkursowych, unieważnienie konkursu 

 
1. Niezwłocznie po zatwierdzeniu rozstrzygnięcia konkursu albo jego unieważnieniu, 

Zamawiający zawiadomi równocześnie uczestników konkursu za pośrednictwem 
https://platformazakupowa.pl/pn/reda o wynikach i otrzymanych ocenach; 
podając imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo firmę oraz siedzibę lub miejsce 
prowadzonej działalności gospodarczej autora wybranej pracy konkursowej oraz udostępni 
ogłoszenie o wyniku Konkursu na stronie prowadzonego Konkursu. 

2. Udostępnieniu podlegają wyłącznie prace nagrodzone od chwili przekazania zawiadomienia o 
wyniku konkursu – rozstrzygnięcie. 

3. Zamawiający planuje wystawę Prac Konkursowych. 
O terminie i miejscu wystawy Prac Konkursowych oraz publicznej dyskusji pokonkursowej – 
o ile taka zostanie przewidziana – Zamawiający wystosuje odrębne ogłoszenie i powiadomienia. 

4. Prace, które nie otrzymały żadnych nagród nie podlegają udostępnieniu na żadnym etapie 
toczącego się postępowania konkursowego oraz po jego zakończeniu. 

5. Zamawiający, na wniosek uczestników konkursu, których prace konkursowe nie zostały  
      nagrodzone, zwraca złożone przez nich prace konkursowe na koszt Wykonawcy. 
 
6. Zamawiający unieważni konkurs, jeżeli : 

1) nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie lub żadna 

praca konkursowa; 

2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie podlegały odrzuceniu 

albo wszystkie prace konkursowe nie podlegały ocenie; 

3) nastąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie konkursu nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

4) konkurs obarczony jest wadą mającą lub mogącą mieć wpływ na jego rozstrzygnięcie. 

7. Zamawiający może unieważnić konkurs, jeżeli złożono tylko jedną pracę konkursową. 

 
14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących uczestnikom konkursu 
 
1. Uczestnikowi konkursu a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

nagrody oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX 
ustawy Pzp (art. 505–590). 

 
 
 
 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/reda
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15. Klauzula informacyjna RODO 
 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiający 
informuje, że: 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Redy z siedzibą w Redzie przy ul. 
Gdańskiej 33, 84-240 Reda, tel.: +48 (58) 738 80 23 

a) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panią Patrycją Krauze, z którym 
można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@ reda.pl .  

b) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie 
Miasta Redzie.  

c) Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego 
rozporządzenia.  

d) Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:  
e)  ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;  
f) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;  
g) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;  
h) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  
i) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  

- przeprowadzenia postępowania konkursowego 
-  zawarcia umowy; 
- rozliczenia finansowo- księgowego. 

j) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa 
zamówień publicznych a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie 
danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi 
informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym 
prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom 
korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy 
konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii 
Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, 
na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 

k) Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od 
pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a 
następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku 
dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią 
archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres 
zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień 
finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z 
budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat.  

l) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada 
Pani/Pan prawo do:  
- dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;  
- sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia 
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- ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.  
m) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych. 

n) Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) 
do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

o) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 
16. Postanowienia dotyczące wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej 
 
16.1. Przedmiot usługi, która ma być realizowana na podstawie wybranej pracy 
konkursowej 
 
1. Przedmiotem zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na 
podstawie art. z art. 214 ust. 1 pkt. 4  ustawy Pzp będzie Opracowanie wielobranżowej 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla rewitalizacji i 
rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie, a także 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego: 

1) pozwolenia wodnoprawnego (jeśli wymagane), 
2) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca w szczególności: 
1) wykona wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową. 
2) przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, na 
warunkach określonych we wzorze umowy; 
3) zawrze umowę ubezpieczeniową OC zawodową projektanta; 
4) udzieli gwarancji na wykonaną dokumentację, na warunkach określonych we wzorze umowy; 
5) będzie udzielał, w wyznaczonym przez zamawiającego odpowiednim do tego celu terminie, 

wszelkich wyjaśnień oraz dostarczy zamawiającemu opracowań zamiennych, uzupełniających 
lub likwidujących błędy, braki lub wady dokumentacji projektowej, zarówno w toku 
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane, których opis 
przedmiotu stanowić będzie przedmiot niniejszego zamówienia, jak i w okresie wykonywania 
zaprojektowanych robót budowlanych; 

6) będzie pełnił nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją, 
na warunkach określonych we wzorze umowy. 

3. Realizacja zamówienia została podzielona na następujące zadania: 
1)zadanie 1 – obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie dla 
zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; 
2)zdanie 2 – obejmujące udzielanie wyjaśnień oraz  pełnienie nadzoru autorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie 1 zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 
finansowym (zwanym dalej: harmonogramem) uzgodnionym z zamawiającym. Harmonogram 
dotyczący Zadania 1 zawiera uszczegółowione etapy realizacji Zadania 1  oraz terminy rozpoczęcia 
i zakończenia tych etapów. 
5. Przez dokumentację projektową, należy rozumieć całość dokumentacji we wszystkich zleconych 
branżach i zakresach oraz wszelkie dokumenty: administracyjne, formalno – prawne, uzgodnienia, 
decyzje i opinie wymagane przepisami prawa. 
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6. Dokumentacja projektowa musi zawierać pisemne oświadczenie wykonawcy, że jest wykonana 
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i że została wydana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. Do dokumentacji projektowej wykonawca dołączy ostateczne 
decyzje administracyjne: pozwolenie wodnoprawne (w rozumieniu ustawy Prawo wodne) oraz 
decyzję o pozwoleniu na budowę. 
7. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy, a 
także zgodnie z protokołem z negocjacji. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje 
się do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  
10. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać 
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem. 
11. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy nie będzie wskazywał 
znaków towarowych, patentów, pochodzenia, oznaczenia firm, chyba, że jest to uzasadnione 
specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można tych oznaczeń uniknąć (art. 29 ust. 3 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych), zapewniając tym samym uczciwą konkurencję. Parametry techniczne 
zastosowanych wyrobów, a także technologia robót winny być opisane w opracowanej 
dokumentacji bez wskazania ich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Zamawiający 
dopuszcza wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, jeżeli jest to uzasadnione 
specyfiką przedmiotu zamówienia lub jeśli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W takim 
przypadku przy wskazaniu wyrobu budowlanego powinien być dopisek „lub równoważne” z 
podaniem parametrów stanowiących równoważność, nienaruszających zasad równego 
traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. 
 
16.2. Orientacyjny termin realizacji usługi 
 
Zadanie 1: 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz wykonanie koncepcji w terminie do 2 
miesięcy od podpisania umowy.  

Zadanie 2: w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji 
projektowej, przy czy przewidywany czas trwania 36 miesięcy od daty podpisania końcowego 
protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 
 
 
16.3. Podstawy wykluczenia z postępowania które zostaną określone w postępowaniu  
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę w okolicznościach, o 
których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego. 
 
Art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) 13  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 
1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
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przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 
i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz 
z 2020 r. poz. 2023), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 
pkt 1; 
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 
niezależnie od siebie; 
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
 
Art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się Wykonawcę:  
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a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3 ustawy. 
 
Na potwierdzenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca 
zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia (stanowiącego załącznik do zaproszenia do 
negocjacji) najpóźniej w dniu wyznaczonym jako data zawarcia umowy za pośrednictwem 
platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/reda w formie elektronicznej  i 
winno być  podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym  
lub podpisem osobistym. 
 
16.4. Warunki udziału w postępowaniu, które zostaną określone w postępowaniu  
 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu 
dotyczący/-e: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to 
z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, 
że dysponuje 
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a) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne na kierunku 
architektura lub architektura i urbanistyka i legitymująca się tytułem magistra inżyniera 
architekta lub inżyniera architekta; 

b) co najmniej trzy osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalnościach wymaganych w obowiązujących przepisach prawa. 

 
Na potwierdzenie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca 
zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia (stanowiącego załącznik do zaproszenia do 
negocjacji) najpóźniej w dniu wyznaczonym jako data zawarcia umowy za pośrednictwem 
platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/reda w formie elektronicznej  i 
winno być  podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym  
lub podpisem osobistym. 
 
 
16.5. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 
 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.  
 
16.6. Planowany termin zaproszenia do negocjacji  
 
Zamawiający skieruje zaproszenie do Uczestnika w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym 
niż 30 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia Konkursu. 
 
Zamawiający zastrzega, że jeżeli negocjacje prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki z 
Autorem wybranej pracy konkursowej nie doprowadzą do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, zamawiający może zaprosić do negocjacji w tym trybie uczestnika konkursu, którego 
praca konkursowa otrzymała drugą w kolejności najwyższą ocenę. (art. 356 ust. 2 ustawy Pzp) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do Regulaminu: 
 

Załącznik nr 1  

Mapa 

 

Załącznik nr 2  

Tabela bilansu 

 

Załącznik nr 3  

Wzór Zgłoszenia – Karta Identyfikacyjna 

 

Załącznik nr 4  

Wzór Umowy - dotyczący wykonania usługi na 

podstawie wybranej pracy konkursowej 

 

 


