KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ
BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO PRZY ULICY GEN. J. HALLERA W RYBNIKU

ZAŁĄCZNIK NR 1
WNIOSEK
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników)
Konkursu (*) niniejszym składam (składamy) wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
..............................................................................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika (Uczestników) Konkursu

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

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

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

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

Do wniosku załączam / załączamy (*):
-

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

-

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE;

-

Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE;

-

Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE;

-

Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE;

-

Załącznik nr 7 - OŚWIADCZENIE;

-

Załącznik nr 8 - WYKAZ OSÓB;

-

Załącznik nr 9 - WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU; (***)

-

Załącznik nr 10 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

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

(*) niepotrzebne skreślić
(**) załączyć w przypadku ustanowienia pełnomocnika
(***) do wniosku należy załączyć również pozostałe, wymagane Regulaminem Konkursu dokumenty
UWAGA:
W przypadku Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie należy podać dane wszystkich Uczestników Konkursu.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
PEŁNOMOCNICTWO
Jako Uczestnik Konkursu / Jako Uczestnicy Konkursu (*) biorący udział w Konkursie na opracowanie
koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. J. Hallera
w Rybniku:
..............................................................................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika (Uczestników) (**)

..............................................................................................................................................................................
niniejszym ustanawiam / ustanawiamy (*) pełnomocnika:
..............................................................................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika, adres

umocowanego w następującym zakresie:
-

złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie;

-

otrzymania zawiadomienia o dopuszczeniu, bądź nie do udziału w Konkursie;

-

składania pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz pytań dotyczących
Regulaminu Konkursu;

-

złożenia pracy konkursowej;

-

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

-

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

-

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

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

..............................................................................................................................................................................
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu (***)
(podpis/podpisy czytelne, bądź podpis/podpisy wraz z pieczęcią w przypadku gdy są nieczytelne)

(*) niepotrzebne skreślić
(**) należy wymienić wszystkich Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie
(***) Załącznik nr 2 mogą podpisać wyłącznie osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika (Uczestników)
Konkursu biorącego (biorących) udział w Konkursie.
UWAGA:
Załącznik nr 2 załączyć w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
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ZAŁĄCZNIK NR 3
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników)
Konkursu (*) ubiegający się o I nagrodę w Konkursie, w tym zaproszenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, oświadczam, że spełniam warunki
udziału w postępowaniu konkursowym określone przez zamawiającego w Regulaminie Konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku zaproszenia mnie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki zobowiązany będę
wykazać, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 Pzp.

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

(*) niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK Nr 4
OŚWIADCZENIE
O ZWIĄZANIU REGULAMINEM KONKURSU I AKCEPTACJI JEGO WARUNKÓW
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników)
Konkursu (*) oświadczam, że:
1. zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem
konieczne i wystarczające informacje do przygotowania pracy konkursowej;
2. jestem związany Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.

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

(*) niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK Nr 5
OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników)
Konkursu (*) oświadczam, że:
1. przysługują mi majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym Regulaminem Konkursu do zgłoszonej
do Konkursu pracy konkursowej;
2. wyrażam zgodę na przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do pracy konkursowej
w zakresie omówionym w Rozdziale V Regulaminu Konkursu;
3. zobowiązuję się do uwzględnienia - w opracowaniach pokonkursowych, w tym w dalszych fazach
dokumentacji projektowej - pokonkursowych wytycznych merytorycznych Sądu Konkursowego oraz uwag
Zamawiającego;
4. świadom odpowiedzialności prawnej zobowiązuję się, że złożona praca konkursowa nie naruszy praw
autorskich osób trzecich ani innych praw własności intelektualnej, przysługujących osobom trzecim oraz
że będą mi przysługiwały wszystkie prawa do złożonej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.

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

(*) niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK Nr 6
OŚWIADCZENIE
O ZASTRZEŻENIU JAWNOŚCI INFORMACJI
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników)
Konkursu (*) oświadczam, że:
-

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

-

zastrzegam jawność wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w zakresie: (*)
1. wszystkich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn.zm.). (*)
2. informacji i dokumentów, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, dotyczących: (*)
.......................................................................................................................................................................
wyszczególnić informacje i dokumenty

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Pisemne uzasadnienie (w przypadku zastrzeżenia jawności informacji):
.......................................................................................................................................................................
pisemne uzasadnienie

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

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

(*) niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK Nr 7
OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników)
Konkursu (*) niniejszym oświadczam, że praca konkursowa:
-

będzie wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. (*)

-

nie będzie wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. (*)

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

(*) niepotrzebne skreślić

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ
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ZAŁĄCZNIK Nr 8
WYKAZ OSÓB,
KTÓRYMI DYSPONUJE UCZESTNIK (UCZESTNICY)
ORAZ OŚWIADCZENIE
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników)
Konkursu (*) przedstawiam wykaz osób, którymi dysponuję dla opracowania pracy konkursowej (co najmniej
osób posiadających kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane Regulaminem Konkursu - Rozdział I
ust. 8):

l.p.

Imię i Nazwisko

zakres czynności (**)

informacja na temat kwalifikacji
zawodowych i uprawnień (***)

informacja
o podstawie do
dysponowania
(****)

podpis

1.

2.

3.

…

Niniejszym oświadczam, że w zespole opracowującym pracę konkursową zapewniony jest udział osoby (osób)
posiadającej kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane Regulaminem Konkursu (Rozdział I ust. 8).
..............................................................................................................................................................................
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu

(*) niepotrzebne skreślić;
(**) w szczególności: autor - projektant wiodący w specjalności architektonicznej;
(***) w szczególności: numer uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz aktualny numer
weryfikacyjny zaświadczenia o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Architektów RP;
(****) przez podstawę dysponowania należy rozumieć podanie formy dysponowania daną osobą (np. umowa o pracę, umowa
zlecenie, umowa o dzieło).
UWAGA:
W przypadku zmiany składu zespołu w trakcie opracowania pracy konkursowej - zmiana może zostać dokonana wyłącznie przed
upływem terminu składania prac konkursowych i nie może dotyczyć projektanta wiodącego (osoby posiadającej wymagane
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń). Ostateczną listę członków
zespołu należy zamieścić w Załączniku nr 12.
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ZAŁĄCZNIK Nr 9
WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników)
Konkursu (*) przedstawiam listę pozostałych dokumentów - wymaganych Regulaminem Konkursu (Rozdział I
ust.8 pkt.8.5.) - załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie (**):
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

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

(*) niepotrzebne skreślić
(**) Uczestnik może wskazać na dostępność wymaganych dokumentów - o których mowa w Regulaminie Konkursu Rozdział I ust.8
pkt.8.5. - w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wskazując
adresy tych baz danych w treści niniejszego Załącznika.
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ZAŁĄCZNIK Nr 10
(str.1/5)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPRAWOWANIE NADZORU
AUTORSKIEGO
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników)
Konkursu (*) - po otrzymaniu nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zobowiązuję się przystąpić do negocjacji w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, akceptując
jednocześnie istotne postanowienia umowy o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji
inwestycji kubaturowej „Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku” wraz
z zagospodarowaniem terenu i sprawowanie Nadzoru Autorskiego określone w niniejszym załączniku.
1. Celem zawarcia umowy o prace projektowo-kosztorysowe oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego jest
uzyskanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji
kubaturowej „Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku” wraz
z zagospodarowaniem terenu – zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (w jego aktualnym na dzień złożenia wniosku
o pozwolenie na budowę brzmieniu) - z uwzględnieniem zapisów Regulaminu Konkursu, zwanej dalej:
„Projektem”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Projektu w sposób zgodny z koncepcją wybraną w Konkursie
po uwzględnieniu ewentualnych zaleceń pokonkursowych Sądu Konkursowego z zastrzeżeniem pkt.
1.5.3. Regulaminu Konkursu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w brzmieniu
na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę) oraz do uzyskania wszelkich zezwoleń, uzgodnień,
opinii, zgód koniecznych do rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia procesu projektowania,
z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.
3. Do umowy o wykonanie Projektu i sprawowanie Nadzoru Autorskiego Wykonawca przedłoży specyfikację
poszczególnych pozycji stanowiących przedmiot umowy z określeniem wynagrodzenia za każdą pozycję.
4. Wykonawca oświadcza, że przekaże Zamawiającemu Projekt kompletny z punktu widzenia celu jakiemu
ma służyć skoordynowany branżowo i zawierający podpisane przez projektantów potwierdzenia
sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, z tym zastrzeżeniem, że
sporządzony przez Wykonawcę w ramach Projektu kosztorys inwestorski nie przekroczy kwoty jaką
Zamawiający przewidział w Konkursie na realizację inwestycji „Budynek mieszkalno-usługowy przy
ul. Gen. J. Hallera w Rybniku”. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy kopię aktualnej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość umownego wynagrodzenia brutto za Projekt.
6. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania odpłatnego Nadzoru Autorskiego w zakresie zgodności
wykonywanych robót z Projektem, z zastrzeżeniem zapisu Regulaminu Konkursu Rozdz. I ust. 3 pkt 3.5.
i 3.6. – odpłatność za czynności Nadzoru Autorskiego dla zakresu ujętego w pkt 3.6. ujęta jest w kwocie
określonej niniejsza umową.
...............................................................................................................................................................................
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu
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ZAŁĄCZNIK Nr 10
(str.2/5)
7. Za wykonanie Projektu oraz pełnienie czynności Nadzoru Autorskiego Strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe brutto, odpowiadające zakresowi wynikającemu z treści Regulaminu Konkursu.
8. Opracowany Projekt Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej oraz na nośniku
cyfrowym w formacie pdf za protokołem zdawczo-odbiorczym.
9. Zamawiający po otrzymaniu Projektu przystąpi do jego sprawdzenia i weryfikacji w czasie nie dłuższym
niż 30 dni od daty przekazania przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. W przypadku gdy
otrzymany Projekt będzie zawierał wady Zamawiający zwróci Projekt Wykonawcy z pisemnym podaniem
przyczyn odmowy odbioru. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą termin usunięcia wad w projekcie.
10. Na wykonany Projekt Wykonawca udzieli rękojmi na okres ustawowy. W przypadku ujawnienia wady
Wykonawca usunie ją bez dodatkowego wynagrodzenia.
Na wykonany Projekt Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż okres 36 miesięcy, na
następujących warunkach:
a) Wykonawca zagwarantuje że wykonany, doręczony i odebrany przez Zamawiającego Projekt, będzie
wolny od wad fizycznych i prawnych;
b) Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady Projektu, jego niezgodności
z aktualnie obowiązującymi przepisami i stanem faktycznym na dzień sporządzenia dokumentacji,
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający
z jego przeznaczenia;
c) Wykonawca potwierdzi że Projekt zostanie objęty gwarancją, począwszy od daty podpisania protokołu
odbioru przez minimalny, określony przez Zamawiającego okres 36 miesięcy;
d) w razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym Projektu jego wad, usterek lub niezgodności
z obowiązującymi przepisami i normami w brzmieniu na dzień przekazania Projektu Zamawiającemu
Wykonawca (zwany dalej także „Gwarant”) zobowiąże się do bezpłatnego poprawienia lub
ponownego wykonania odpowiedniej części Projektu według wytycznych i potrzeb Zamawiającego,
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym
uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady
w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej
wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie narusza autorskich praw majątkowych
i osobistych Gwaranta;
e) jeżeli, w Projekcie dostarczonym przez Zamawiającego w ramach realizacji umowy, Wykonawca
dokona zmian z tytułu gwarancji, termin gwarancji ulegnie przedłużeniu o czas, w ciągu którego
Zamawiający w skutek wadliwie wykonanego Projektu nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny
korzystać;
f) Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu
gwarancyjnego jeżeli zawiadomił Gwaranta o wadzie przed upływem tego terminu. W takim
przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego liczonego od dnia
ujawnienia wady;
g) w razie pojawienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi wadę Gwarantowi na piśmie.
11. Zamawiającemu wolno będzie posługiwać się Projektem w szczególności w celach związanych
z realizacją inwestycji oraz eksploatacją obiektu po zakończeniu realizacji inwestycji.
12. Wykonawca ma prawo zlecić część prac związanych z wykonaniem umowy podwykonawcom, za których
działania lub zaniechania ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego.
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13. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
a) za niewykonanie Projektu w terminie umownym: 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia umownego brutto;
b) za przekroczenie terminu usunięcia wad Projektu: 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia umownego brutto;
c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 20%
wynagrodzenia umownego brutto, za część Projektu z której Zamawiający zrezygnował.
14. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:
a) ogłoszenia rozwiązania (likwidacji) firmy Wykonawcy,
b) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania czynności w zakresie objętym niniejszą umową.
Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej oraz pisemnego
uzasadnienia i może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
15. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego rozliczenie pomiędzy stronami z tytułu
wykonanych dotychczas prac nastąpi na podstawie protokołu zaawansowania prac, a Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone na podstawie wartości już wykonanych prac.
16. Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 5% wartości
umowy brutto.
17. Umowa wiążąca Zamawiającego z Wykonawcą będzie uwzględniała postanowienia, o których mowa
w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
18. Postanowienia dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych w zakresie opracowanej koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku
znajdują się w Regulaminie Konkursu w Rozdz. V pkt 1.
19. Wykonawca zachowuje osobiste prawa autorskie do Projektu, z zastrzeżeniem ust. 26.
20. Z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletnego Projektu (określonego w Regulaminie Rozdział III
punkt 4) oraz zapłaty przez Zamawiającego przewidzianego za ten etap umową wynagrodzenia,
Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia umownego na Zamawiającego prawa autorskie
majątkowe do Projektu, w ramach wynagrodzenia umownego za Projekt, bez ograniczeń co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie korzystania i rozporządzania Projektem na
następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie używania;
2) w zakresie wykorzystania w całości lub części Projektu oraz dokonywania zmian Projektu;
3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
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5) w zakresie rozpowszechniania Projektu w sposób inny niż określony w punkcie 4) - publiczne
wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie Projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym;
6) oraz na polach określonych w Regulaminie Konkursu w Rozdziale V punkt 1.5.1;
z zastrzeżeniem pkt 21.
21. Wykonawca, z chwilą zakończenia sprawowania nadzoru autorskiego oraz zapłaty wynagrodzenia z tego
tytułu ustalonego w oparciu o umowę, w ramach wynagrodzenia umownego udziela Zamawiającemu
zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z wszelkich opracowań Projektu, które zostały wykonane na
podstawie niniejszej umowy (prawo zależne bez ograniczeń czasowych i terytorialnych). Zamawiający
będzie miał w szczególności prawo:
1) bez zgody Wykonawcy, do dokonania opracowań Projektu (w tym do wprowadzenia zmian, przeróbek
i uzupełnień) lub modyfikacji,
2) do upoważnienia innego podmiotu do dokonania opracowań Projektu oraz prawo do udzielenia zgody
na korzystanie z opracowanego Projektu.
22. Zamawiający może udzielić zgody, o której mowa w ust. 21, samemu sobie.
23. W celu skutecznego przeniesienia na Zamawiającego praw, o których mowa w umowie, Wykonawca
zobowiązany jest do nabycia autorskich praw majątkowych od twórców dokumentacji projektowej,
względnie jej części (poszczególnych projektów i opracowań) oraz uzyskania zgód na dokonywanie
zmian.
24. W przypadku gdy przeniesienie praw do Projektu na wymienionych w ust. 20 polach eksploatacji byłoby
niewystarczające przy zawieraniu porozumień kolizyjnych z właścicielami przebudowywanych urządzeń
liniowych infrastruktury technicznej, Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązuje się
do przeniesienia praw do Projektu na wymaganych przez właściciela urządzeń liniowych polach
eksploatacji. Przeniesienie praw dokonane będzie w drodze zawarcia aneksu do umowy.
25. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia z tytułu nie podjęcia przez projektanta
świadczenia usług Nadzoru Autorskiego, w przypadkach szczególnych i obiektywnych dla stron umowy,
których nie dało się przewidzieć przed podpisaniem umowy, gdy:
a) Zamawiający (inwestor) odstąpił od realizacji inwestycji w całości lub w części po otrzymaniu
dokumentacji projektowej;
b) projektant (Wykonawca) utracił prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie odpowiadającym usługom nadzoru autorskiego;
c) śmierci projektanta;
d) innych przyczyn leżących po stronie projektanta, uniemożliwiających sprawowania czynności nadzoru
autorskiego nad realizacją inwestycji, w tym np. zrzeczenia się ww. praw przez projektanta na rzecz
innej osoby posiadającej co najmniej takie same uprawnienia budowlane jak projektant;
e) siły wyższej.
26. Zamawiający zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczególności
do uwidaczniania autorstwa utworu (z wyłączeniem sytuacji, w których autor wyraźnie się temu
sprzeciwi), z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązuje się do nie wykonywania praw autorskich
osobistych i upoważnia do ich wykonywania Zamawiającego, łącznie z uprawnieniem, o którym mowa
w art. 60 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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27. Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek utwory, które zostaną nabyte lub udostępnione celem realizacji
Projektu nie naruszają praw autorskich osób trzecich (zarówno osobistych jak i majątkowych) oraz
uprawnień jakichkolwiek osób związanych z rozpowszechnianiem ich wizerunku oraz nie mają miejsca
żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób
trzecich z tytułu eksploatacji utworów powstałych w ramach wykonania umowy.
28. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie z efektów
pracy Wykonawcy uzyskanych w ramach realizacji umowy przez niego, jego następców prawnych lub
osoby z nim współpracujące narusza prawa własności intelektualnej przysługującym tym osobom,
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zażegnanie sporu
i poniesienie w związku z tym wszelkich kosztów. W szczególności, w przypadku wytoczonych w związku
z tym przeciwko Zamawiającemu lub innemu podmiotowi powództwa z tytułu naruszenia praw własności
intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się wstąpić do postępowania w charakterze strony pozwanej,
a w razie braku takiej możliwości wystąpić z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz do pokrycia
wszelkich kosztów i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawej zasądzone od Zamawiającego lub
innego podmiotu, ich następców prawnych.
29. Termin wykonania zamówienia:
a) wykonanie koncepcji Projektu na podstawie pracy konkursowej zawierającej zalecenia pokonkursowe
- do trzech miesięcy od podpisania umowy,
b) złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę wraz
z kompletną dokumentacją stanowiącą załącznik do wniosku - do czterech miesięcy od zatwierdzenia
przez Zamawiającego koncepcji Projektu określonego w pkt. a)
c) wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej - do pięciu miesięcy od złożenia kompletnego
wniosku o pozwolenie na budowę.
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ZAŁĄCZNIK Nr 11
KARTA IDENTYFIKACYJNA
UCZESTNIKA (UCZESTNIKÓW) KONKURSU

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

została zgłoszona do Konkursu przez Uczestnika (Uczestników) Konkursu:
..............................................................................................................................................................................
imię i nazwisko / nazwa Uczestnika (Uczestników) Konkursu

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

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

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

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

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

(*) niepotrzebne skreślić
UWAGA:
W przypadku Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie należy podać dane wszystkich Uczestników Konkursu.
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ZAŁĄCZNIK Nr 12
LISTA OSÓB,
CZŁONKÓW ZESPOŁU AUTORSKIEGO PRACY KONKURSOWEJ
ORAZ OŚWIADCZENIE
Jako Uczestnik (Uczestnicy) Konkursu / Jako pełnomocnik działający w imieniu Uczestnika (Uczestników)
Konkursu (*) przedstawiam ostateczną listę osób - członków zespołu autorskiego, które opracowały pracę
konkursową (w szczególności posiadających uprawnienia wymagane Regulaminem Konkursu - Rozdział I
ust. 8):

l.p.

Imię i Nazwisko

zakres czynności (**)

informacja na temat kwalifikacji
zawodowych i uprawnień (***)

informacja
o podstawie do
dysponowania
(****)

podpis

1.

2.

3.

…

Niniejszym oświadczam, że w zespole opracowującym pracę konkursową zapewniono udział osoby (osób)
posiadającej kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane Regulaminem Konkursu (Rozdział I ust. 8).
..............................................................................................................................................................................
miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) Konkursu / pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu

(*) niepotrzebne skreślić;
(**) w szczególności: autor - projektant wiodący w specjalności architektonicznej;
(***) w szczególności: numer uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz aktualny numer
weryfikacyjny zaświadczenia o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Architektów RP;
(****) przez podstawę dysponowania należy rozumieć podanie formy dysponowania daną osobą (np. umowa o pracę, umowa
zlecenie, umowa o dzieło).
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ZAŁĄCZNIK Nr 13
POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ
(DLA ORGANIZATORA KONKURSU)
Praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym:

została przyjęta w dniu ..........................................................................................................................................
miejscowość, data, godzina

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

pieczęć Organizatora Konkursu

_________________________________________________________________________________________________________

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ
(DLA UCZESTNIKA KONKURSU)
Praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczym:

została przyjęta w dniu ..........................................................................................................................................
miejscowość, data, godzina

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

pieczęć Organizatora Konkursu
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ZAŁĄCZNIK Nr 14
INFORMACJA
O PLANOWANYCH ŁĄCZNYCH KOSZTACH WYKONANIA PRAC
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE PRACY KONKURSOWEJ
I PLANOWANYCH ŁĄCZNYCH KOSZTACH OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ DLA TYCH PRAC
1. Planowane łączne koszty wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (w PLN):
1.1. koszt realizacji netto: .....................................................................................................................................
1.2. podatek VAT: ................................................................................................................................................
1.3. koszt realizacji brutto: ....................................................................................................................................
1.4. słownie koszt realizacji brutto: .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2. Planowane łączne koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz pełnienia czynności nadzoru
autorskiego dla prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (w PLN):
2.1. koszt dokumentacji netto: ..............................................................................................................................
1.2. podatek VAT: ................................................................................................................................................
1.3. koszt dokumentacji brutto: ............................................................................................................................
1.4. słownie koszt dokumentacji brutto: ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

UWAGI:
1. Niniejszy załącznik dołączyć na końcu do opisu pracy konkursowej. Nie dołączać do wniosku o dopuszczenie do udziału
w Konkursie.
2. W niniejszej informacji należy uwzględnić zapisy Regulaminu Konkursu Rozdział I ustęp 3 punkt 3.4. i punkt 3.6.

