hlkhrop kA lmoACltAkfb hlkCbmCgf ro_AkfpTYCwklJAoCefTbhTlkfCwkbg
mAohr obhobACYgklJtYmlCwYkhltbdl t gAkhltfCACe

wAŁĄCwkIh ko N
tkIlpbh
l almrpwCwbkIb al rawIAŁr t hlkhropIb
gako rczestnik ErczestnicóF honkursu L gako pełnomocnik działającó w imieniu rczestnika ErczestnikówF
honkursu EGF niniejszóm składam EskładamóF wniosek o dopuszczenie do udziału w honkursieK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
imię i nazwisko L nazwa rczestnika ErczestnikówF honkursu

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
adres EadresóF

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
adres do korespondencji

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
telefonI adres eJmail do korespondencji

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
obdlk EmbpbiFI kfm rczestnika ErczestnikówF honkursu

ao wniosku załączam L załączamó EGFW
J

wałącznik nr O J mbŁkljlCkfCTtl; EGF EGGF

J

wałącznik nr P J lŚtfAaCwbkfb;

J

wałącznik nr 4 J lŚtfAaCwbkfb;

J

wałącznik nr R J lŚtfAaCwbkfb;

J

wałącznik nr S J lŚtfAaCwbkfb;

J

wałącznik nr T J fkclojACgA;

J

wałącznik nr U J tYhAw lpÓ_;

J

wałącznik nr V J tYhAw mlwlpTAŁYCe alhrjbkTÓt wAŁĄCwlkYCe al tkflphr; EGGGF

J

wałącznik nr NM J fpTlTkb mlpTAkltfbkfA rjltY

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
miejscowośćI dataI czótelnó podpis rczestnika ErczestnikówF honkursu L pełnomocnika działającego w imieniu rczestnika ErczestnikówF honkursu

EGF niepotrzebne skreślić
EGGF załączóć w przópadku ustanowienia pełnomocnika
EGGGF do wniosku należó załączóć również pozostałeI wómagane oegulaminem honkursu dokumentó
rtAdAW
t przópadku rczestników honkursu wspólnie biorącóch udział w honkursie należó podać dane wszóstkich rczestników honkursuK

hlkhrop kA lmoACltAkfb hlkCbmCgf ro_AkfpTYCwklJAoCefTbhTlkfCwkbg
mAohr obhobACYgklJtYmlCwYkhltbdl t gAkhltfCACe

wAŁĄCwkIh ko O
mbŁklMlCkICTtl
gako rczestnik honkursu L gako rczestnicó honkursu EGF biorącó udział w honkursie na opracowanie
koncepcji urbanistócznoJarchitektonicznej marku oekreacójnoJtópoczónkowego w gankowicachW
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
imię i nazwisko L nazwa rczestnika ErczestnikówF EGGF

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
niniejszóm ustanawiam L ustanawiamó EGF pełnomocnikaW
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
imię i nazwisko L nazwa pełnomocnikaI adres

umocowanego w następującóm zakresieW
J

złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w honkursie;

J

otrzómania zawiadomienia o dopuszczeniuI bądź nie do udziału w honkursie;

J

składania pótań dotóczącóch wniosków o dopuszczenie do udziału w honkursie oraz pótań dotóczącóch
oegulaminu honkursu;

J

złożenia pracó konkursowej;

J

reprezentowania rczestnika ErczestnikówF honkursu i składania oświadczeń woli w imieniu rczestnika
ErczestnikówF honkursu;

J

reprezentowania rczestnika ErczestnikówF honkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia J na
podstawie artKOP ustKO rstawó mrawo zamówień publicznóch EGF;

J

innóch czónnościW EGF KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
wószczególnić jakich

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
oraz do podpisówania wszóstkich niezbędnóch dokumentów wómaganóch oegulaminem honkursuI
wóstępowania we wszóstkich sprawach związanóch z udziałem w niniejszóm honkursieK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
miejscowośćI dataI czótelnó podpis
rczestnika ErczestnikówF honkursu L osób uprawnionóch do składania oświadczeń woli w imieniu rczestnika ErczestnikówF honkursu
EpodpisLpodpisó czótelneI bądź podpisLpodpisó wraz z pieczęcią w przópadku gdó są nieczótelneF

EGF niepotrzebne skreślić
EGGF należó wómienić wszóstkich rczestników honkursu wspólnie biorącóch udział w honkursie
rtAdAW
wałącznik nr O załączóć w przópadku ustanowienia pełnomocnikaK

hlkhrop kA lmoACltAkfb hlkCbmCgf ro_AkfpTYCwklJAoCefTbhTlkfCwkbg
mAohr obhobACYgklJtYmlCwYkhltbdl t gAkhltfCACe

wAŁĄCwkIh ko P
OŚtIAaCwbkIb
l pmbŁkIAkIr tAorkhÓt rawIAŁr t hlkhropIb
zgodnie z artK OO rstawó mrawo zamówień publicznóch
NK gako rczestnik ErczestnicóF honkursu L gako pełnomocnik rczestnika ErczestnikówF honkursu w jego
imieniu EGF niniejszóm oświadczamI że spełniam warunki przewidziane przepisem artK OO ustK N rstawó
mrawo zamówień publicznóch dotócząceW
aF posiadania uprawnień do wókonówania określonej działalności lub czónnościI jeżeli przepisó prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
bF posiadania wiedzó i doświadczenia;
cF dósponowania odpowiednim potencjałem technicznóm oraz osobami zdolnómi do wókonania
zamówienia;
dF sótuacji ekonomicznej i finansowejK
OK gako rczestnik ErczestnicóF honkursu L gako pełnomocnik rczestnika ErczestnikówF honkursu w jego
imieniu EGF niniejszóm oświadczamI że osobóI które będą uczestniczóć w wókonówaniu zamówieniaI
posiadają wómagane uprawnieniaI jeżeli ustawó nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
miejscowośćI dataI czótelnó podpis rczestnika ErczestnikówF honkursu L pełnomocnika działającego w imieniu rczestnika ErczestnikówF honkursu

EGF niepotrzebne skreślić

hlkhrop kA lmoACltAkfb hlkCbmCgf ro_AkfpTYCwklJAoCefTbhTlkfCwkbg
mAohr obhobACYgklJtYmlCwYkhltbdl t gAkhltfCACe

wAŁĄCwkIh ko 4
OŚtIAaCwbkIb
l kIb mlaibdAkIr tYhirCwbkIr w mlpTĘmltAkIA l wAMÓtIbkIb mrBiICwkb
z przóczón przewidzianóch w artK O4 ustKN rstawó z dnia O9 stócznia OMM4 rK mrawo
zamówień publicznóch
gako rczestnik ErczestnicóF honkursu L gako pełnomocnik działającó w imieniu rczestnika ErczestnikówF
honkursu EGF zapoznałem się z treścią przepisów artK O4 ustKN rstawó z dnia OV stócznia OMM4 rK mrawo
zamówień publicznóch i niniejszóm oświadczamI że nie podlegam wókluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówieniaI z przóczón wómienionóch w przówołanóch przepisachK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
miejscowośćI dataI czótelnó podpis rczestnika ErczestnikówF honkursu L pełnomocnika działającego w imieniu rczestnika ErczestnikówF honkursu

EGF niepotrzebne skreślić

hlkhrop kA lmoACltAkfb hlkCbmCgf ro_AkfpTYCwklJAoCefTbhTlkfCwkbg
mAohr obhobACYgklJtYmlCwYkhltbdl t gAkhltfCACe

wAŁĄCwkIh kr R
OŚtIAaCwbkIb
l wtIĄwAkIr obdriAMIkbM hlkhropr I AhCbmTACgI gbdl tAorkhÓt
t TYM alTYCwĄCYCe moAt ArTlophICe
gako rczestnik ErczestnicóF honkursu L gako pełnomocnik działającó w imieniu rczestnika ErczestnikówF
honkursu EGF oświadczamI żeW
NK zapoznałem się z oegulaminem honkursu i nie wnoszę do niego żadnóch zastrzeżeń oraz uzóskałem
konieczne i wóstarczające informacje do przógotowania pracó konkursowej;
OK jestem związanó oegulaminem honkursu i akceptuję jego warunki;
PK przósługują mi majątkowe prawa autorskie w zakresie określonóm oegulaminem honkursu do zgłoszonej
do honkursu pracó konkursowej;
4K wórażam zgodę na przeniesienie na wamawiającego praw autorskich majątkowóch do pracó konkursowej
w zakresie omówionóm w oozdziale s oegulaminu honkursu;
RK zobowiązuję się do uwzględnienia J w opracowaniach pokonkursowóchI w tóm w dalszóch fazach
dokumentacji projektowej J pokonkursowóch wótócznóch merótorócznóch pądu honkursowego oraz uwag
wamawiającego;
SK świadom odpowiedzialności prawnej zobowiązuję sięI że złożona praca konkursowa nie naruszó praw
autorskich osób trzecich ani innóch praw własności intelektualnejI przósługującóch osobom trzecim oraz
że będą mi przósługiwałó wszóstkie prawa do złożonej koncepcji urbanistócznoJarchitektonicznejK
OświadczamI że praca konkursowaW
J

zostanie wókonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczejK EGF

J

nie zostanie wókonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczejK EGF

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
miejscowośćI dataI czótelnó podpis rczestnika ErczestnikówF honkursu L pełnomocnika działającego w imieniu rczestnika ErczestnikówF honkursu

EGF niepotrzebne skreślić

hlkhrop kA lmoACltAkfb hlkCbmCgf ro_AkfpTYCwklJAoCefTbhTlkfCwkbg
mAohr obhobACYgklJtYmlCwYkhltbdl t gAkhltfCACe

wAŁĄCwkIh kr S
OŚtIAaCwbkIb
l wApTowbŻbkIr gAtklŚCI IkcloMACgI
gako rczestnik ErczestnicóF honkursu L gako pełnomocnik działającó w imieniu rczestnika ErczestnikówF
honkursu EGF oświadczamI żeW
J

nie zastrzegam jawności wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursieK EGF

J

zastrzegam jawność wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w zakresieW EGF
NK wszóstkich informacjiI które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu artK NN ustK 4 ustawó z dnia NS kwietnia NVVP rK
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji EazKrK z OMMP rK nr NRPI pozK NRMP z późnKzmKFK EGF
OK informacji i dokumentówI stanowiącóch tajemnicę przedsiębiorstwaI dotóczącóchW EGF
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
wószczególnić informacje i dokumentó

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
misemne uzasadnienie Ew przópadku zastrzeżenia jawności informacjiFW
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
pisemne uzasadnienie

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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EGF niepotrzebne skreślić

hlkhrop kA lmoACltAkfb hlkCbmCgf ro_AkfpTYCwklJAoCefTbhTlkfCwkbg
mAohr obhobACYgklJtYmlCwYkhltbdl t gAkhltfCACe

wAŁĄCwkIh kr T
IkcloMACgA
składana na podstawie artK OS ustK Od rstawó mrawo zamówień publicznóch
gako rczestnik ErczestnicóF honkursu L gako pełnomocnik działającó w imieniu rczestnika ErczestnikówF
honkursu EGF niniejszóm informujęI żeW
J

nie należę do grupó kapitałowej w rozumieniu ustawó z dnia NS lutego OMMT rK o ochronie konkurencji
i konsumentów EjKtK azKrK z OMNRrK pozK NU4FK EGF

J

należę do grupó kapitałowej w rozumieniu ustawó z dnia NS lutego OMMT rK o ochronie konkurencji
i konsumentów EjKtK azKrK z OMNRrK pozK NU4F i przedstawiam listę podmiotów należącóch do grupó
kapitałowejW EGF
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
wószczególnić podmiotó należące do grupó kapitałowejW nazwa i adres

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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EGF niepotrzebne skreślić

hlkhrop kA lmoACltAkfb hlkCbmCgf ro_AkfpTYCwklJAoCefTbhTlkfCwkbg
mAohr obhobACYgklJtYmlCwYkhltbdl t gAkhltfCACe

wAŁĄCwkIh kr U
tYhAw lpÓBI
hTÓoYMI aYpmlkrgb rCwbpTkIh ErCwbpTkICYF

gako rczestnik ErczestnicóF honkursu L gako pełnomocnik działającó w imieniu rczestnika ErczestnikówF
honkursu EGF przedstawiam wókaz osób którómiI dósponuję dla opracowania pracó konkursowej Eco najmniej
osób posiadającóch uprawnienia wómagane oegulaminem honkursu J oozdział f ustK UKFW
NK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
imię i nazwiskoI rodzaj i numer uprawnieńI podpis

OK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
imię i nazwiskoI rodzaj i numer uprawnieńI podpis

PK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
imię i nazwiskoI rodzaj i numer uprawnieńI podpis

4K KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
imię i nazwiskoI rodzaj i numer uprawnieńI podpis

RK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
imię i nazwiskoI rodzaj i numer uprawnieńI podpis

SK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
imię i nazwiskoI rodzaj i numer uprawnieńI podpis

TK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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kiniejszóm oświadczamI że w zespole opracowującóm pracę konkursową zapewnionó jest udział osób
posiadającóch uprawnienia wómagane oegulaminem honkursu Eoozdział f ustK UKFK
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rtAdAW
t przópadku zmianó składu zespołu w trakcie opracowania pracó konkursowej J zmiana może zostać dokonana wółącznie przed
upłówem terminu składania prac konkursowóch i nie może dotóczóć projektanta wiodącego Eosobó posiadającej uprawnienia
budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeńFK lstateczną listę członków zespołu należó zamieścić
w wałączniku nr NOK
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gako rczestnik ErczestnicóF honkursu L gako pełnomocnik działającó w imieniu rczestnika ErczestnikówF
honkursu EGF przedstawiam listę pozostałóch dokumentów J wómaganóch oegulaminem honkursu J
załączonóch do wniosku o dopuszczenie do udziału w honkursieW
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IpTlTkb mlpTAkltIbkIA rMltY
l tYhlkAkIb alhrMbkTACgI molgbhTltbg I pmoAtltAkIb kAawlor
ArTlophIbdl
gako rczestnik ErczestnicóF honkursu L gako pełnomocnik działającó w imieniu rczestnika ErczestnikówF
honkursu EGF J po otrzómaniu nagrodó w postaci zaproszenia do negocjacji w tróbie zamówienia z wolnej ręki J
zobowiązuję się przóstąpić do negocjacji w miejscu i terminie wskazanóm przez wamawiającegoI akceptując
jednocześnie istotne postanowienia umowó o wókonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru
autorskiego określone w niniejszóm załącznikuK
NK

OK

PK
4K

RK
SK

Celem zawarcia umowó o prace projektowoJkosztorósowe oraz sprawowanie nadzoru autorskiego jest uzóskanie kompletnej
wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo–kosztorósowej dla przedsięwzięcia „_udowa parku rekreacójnoJ
wópoczónkowego w gankowicach” przó ulK oównoległej” oraz nadzór nad jej realizacjąI z uwzględnieniem zapisów oegulaminu
honkursuK
wakres umowó obejmować będzieW
aK wókonanie projektu budowlanego dla całego zamierzenia inwestócójnego wraz z uzóskaniem koniecznóch decózjiI opinii
oraz uzgodnień w zakresie wómaganóm obowiązującómi przepisami prawaK
bK wókonanie projektu wókonawczego dla całego zamierzenia inwestócójnego w zakresie wómaganóm obowiązującómi
przepisami prawaK
cK wókonanie przedmiarów robót dla całego zamierzenia inwestócójnegoK
dK wókonanie kosztorósów inwestorskich dla całego zamierzenia inwestócójnegoK
eK wókonanie specófikacji technicznej wókonania i odbioru robót budowlanóch EpTtilo_F dla całego zamierzenia
inwestócójnegoK
fK wókonanie projektu organizacji ruchu na czas robót wraz z uzóskaniem wómaganóch przepisami opinii i uzgodnień oraz
uzóskaniem zatwierdzenia tego projektu przez warząd aróg mowiatowóch w oóbniku;
gK w przópadku konieczności wókonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzóskaniem wómaganóch przepisami
opinii i uzgodnień oraz uzóskaniem zatwierdzenia tego projektu;
hK sporządzenie i złożenie wniosku o wódanie decózji pozwolenia na budowęI Ez uwzględnieniem niezbędnóch wójaśnieńI
uzupełnień i korektI w przópadku gdó lrgan architektonicznoJbudowlanó J ptarosta mowiatowó w oóbniku J uzna taką
koniecznośćF
iK
pełnienie nadzoru autorskiego nad wókonaniem robót budowlanóch realizowanóch na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej w zakresie ustalonóm niżejK
tókonawca zobowiązuje się do wókonania dokumentacji określonej w pktKN w sposób odpowiadającó szczegółowemu
opracowaniu mracó konkursowej po uwzględnieniu ewentualnóch zaleceń pokonkursowóch pądu honkursowegoI zgodnie
z odpowiednimi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje się do uzóskania wszelkich zgód koniecznóch do rozpoczęciaI
prowadzenia i zakończenia procesu projektowania z wómaganómi opiniami i uzgodnieniamiK
tókonawca oświadczaI że przekaże wamawiającemu dokumentację projektowoJkosztorósową kompletną z punktu widzenia
celu jakiemu ma służyćI skoordónowaną branżowo i zawierającą podpisane przez projektantów potwierdzenia sprawdzeń
rozwiązań projektowóch w zakresie wónikającóm z przepisówK
t rozwiązaniach projektowóch będą zastosowanie wórobó budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
zgodnie z obowiązującómi przepisamiK
t ramach opracowań projektowóch oraz specófikacji technicznej wókonania i odbioru robót budowlanóch dla całego
zamierzenia inwestócójnego tókonawca J w uzgodnieniu z wamawiającóm i na potrzebó wamawiającego – sporządziI jako
osobnó dokument listę materiałów budowlanóch wraz z podaniem parametrów równoważności dla tóch materiałów oraz nazwą
przókładowego producenta i tópu materiałuK
tókonawca zobowiązuje się do jednokrotnego uaktualnienia EprzeliczeniaF kosztorósów inwestorskich w ramach ustalonego
wónagrodzenie róczałtowego za przedmiot umowóK
tókonawca zobowiązuje się J w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanóch J
do przógotowówania odpowiedzi na pótania oraz wprowadzania ewentualnóch zmian do sporządzonóch opracowań
projektowóchI jeżeli uzna ich koniecznośćI a wónikać ona będzie z zadawanóch pótań i udzielanóch odpowiedziK Tak opisana
usługa będzie odpłatna i może bóć rozliczana z wónagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiegoK
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tókonawca zobowiązuje się doW
aK sprawowania odpłatnego J w ramach umowó J nadzoru autorskiego w zakresie zgodności wókonówanóch robót
z projektemI z zastrzeżeniem zapisu oegulaminu honkursu rozdzK f ustK P pktK PKRK i PKSK;
bK uzóskania na własnó koszt map do celów projektowóch Ew tóm wersji wektorowejF wraz z pomiarami sótuacójnoJ
wósokościowómiI uzbrojeniem terenuI w zakresie niezbędnóm do wókonania przedmiotu;
cK wókonanie inwentarózacji zieleni znajdującej się w zakresie opracowaniaI w tóm zieleni do zlikwidowania wraz
z uzóskaniem w imieniu wamawiającego zgodó na wócinkę;
dK wókonanie dodatkowóch badań geotechnicznóch wraz z określeniem warunków gruntowoJwodnóch podłoża oraz jego
nośności jeśli badania przedłożone w mcr będą niewóstarczające;
eK uzóskanie niezbędnóch warunkówI opinii oraz uzgodnieńI jak również innóch dokumentów niezbędnóch do wókonania
przedmiotu umowóI w tóm warunków dla przółączóI uzgodnień z gestorami sieciI warunków zabezpieczenia sieci
i dla ewentualnej jej przebudowóI uzgodnień z zarządcami dróg itpK
fK uzóskanie decózji środowiskowej oraz pozwoleń wodnoprawnóch – jeśli będą wómagane;
gK wókonanie obliczenia wodó opadowej dla zlewni potoku Chwałowickiego w zakresie koniecznóm do doboru
odpowiedniego przekroju rowuK
tókonawca poniesie wszelkie kosztó związane z opracowaniem dokumentacji i uzóskaniem niezbędnóch dokumentówK
tókonawca zobowiązuje się do wókonania dokumentacji określonej w pktKN w terminie ustalonóm podczas negocjacji
wa wókonanie przedmiotu umowó ptronó ustalają wónagrodzenie róczałtowe brutto zgodnie z informacją w wałączniku nr N4I
odpowiadające zakresowi wónikającemu z treści oegulaminuI z zastrzeżeniem następującego podziału tego wónagrodzeniaW
aF 4MB łącznego wónagrodzenia za wókonanie projektów fazó budowlanej dla całego zamierzenia inwestócójnego i za
sporządzenie wniosku o wódanie pozwolenia na budowę dla całego zamierzenia inwestócójnego EpktKNK litK aK i hKFI
bF SMB łącznego wónagrodzenia za wókonanie projektów fazó wókonawczej dla całego zamierzenia inwestócójnego oraz
pozostałó zakres usług będącóch przedmiotem umowóI z wółączeniem usługi pełnienia nadzoru autorskiego nad
wókonaniem robót budowlanóch realizowanóch na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej EpktK N litK bKI cKI dKI
eKI fK i gKF
cF wónagrodzenie róczałtowe brutto za pełnienie nadzoru autorskiego nad wókonaniem robót budowlanóch realizowanóch
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w ilości NR pobótów projektanta wraz z zespołem projektantów
poszczególnóch branż wraz z kosztami przejazdówI noclegów i dietI
dF przez N pobót projektanta wraz z zespołem projektantów poszczególnóch branż rozumie sięW
J
przójazd projektanta lub zespołu projektantów Ew zależności od potrzebF na wezwanie wamawiającego na teren budowó
lub do siedzibó wamawiającegoI
J
uczestniczenie w naradzie zorganizowanej przez wamawiającegoI tókonawcę lub fnspektora kadzoru fnwestorskiegoI
J
zapoznanie się z problemami związanómi z realizacją inwestócjiI
J
wójaśnianie wątpliwości dotóczącóch projektu i zawartóch w nim rozwiązańI
J
uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennóch w stosunku do przewidzianóch w projekcieI zgłoszonóch
przez kierownika budowóI inspektora nadzoru inwestorskiego lub wamawiającegoK
lpracowaną dokumentację tókonawca przekaże wamawiającemu w formie papierowej Ew ilości egzemplarzó określonej
w oegulaminie honkursuF oraz na nośniku cófrowóm w formacie pdf za protokołami zdawczoJodbiorczómiK
wamawiającó po otrzómaniu dokumentacji przóstąpi do sprawdzenia i werófikacji dokumentacji w czasie nie dłuższóm niż
N4 dni od dató przekazaniaK t przópadku gdó otrzómana dokumentacja będzie zawierała istotne wadó wamawiającó zwróci ją
tókonawcó z pisemnóm podaniem przóczón odmowó odbioruK wamawiającó uzgodni z tókonawcą termin usunięcia uznanóch
wad w projekcieK geżeli w ocenie tókonawcó zmianó proponowane przez wamawiającego będą niezgodne z przepisami prawa
lub sztuką budowlanąI tókonawca przedstawi wamawiającemu swoje stanowisko na piśmieK
tókonawca udzieli wamawiającemu rękojmi obejmującej wadó fizóczne i wadó prawne przedmiotu zamówieniaK
aK t okresie rękojmi tókonawca odpowiedzialnó jest za usunięcie wszelkich wad w nienależócie opracowanóm
przedmiocie zamówieniaI w terminie wzajemnie uzgodnionóm z wamawiającómK Termin ten będzie przedmiotem
negocjacji umownóchK
bK _ieg rękojmi rozpoczóna się w dniu następnóm licząc od dató podpisania przez ptronó protokołu zdawczoJodbiorczegoK
dK w tótułu usuwania wadI o któróch mowa wóżejI tókonawcó nie przósługuje wónagrodzenieK
eK geżeli tókonawca nie usunie wad w przedmiocie zamówieniaI w terminie wzajemnie uzgodnionóm z wamawiającóm J
termin będzie przedmiotem negocjacji umownóch J to wamawiającó może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt
tókonawcóK
wamawiającemu wolno będzie posługiwać się dokumentacją projektowoJkosztorósową w celach związanóch z realizacją
inwestócji oraz eksploatacją obiektu po jej zakończeniuK mrzeniesienie majątkowóch praw autorskich wóstępuje w ramach
wónagrodzenia za wókonanie dokumentacji projektowoJkosztorósowejK
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NRK tókonawca ma prawo zlecić część prac związanóch z wókonaniem umowó podwókonawcomI za któróch działanie lub
zaniechania ponosi pełną odpowiedzialnośćK
NSK w chwilą zapłató za opracowania będące przedmiotem umowóI przekazane za protokołem zdawczoJodbiorczóm wamawiającó
nabówa autorskie prawa majątkowe do przedmiotowej aokumentacji w zakresie umożliwiającóm wókorzóstanie aokumentacji
do zrealizowania zamierzenia inwestócójnego w zakresie w tejże aokumentacji opisanómK
NTK tókonawca udzieli wamawiającemu zezwolenia na wókonówanie autorskich praw zależnóchI w zakresie pól eksploatacójnóch
ustalonóch podczas negocjacji w tróbie zamówienia z wolnej rękiK
NUK ptronom przósługuje prawo odstąpienia od umowó na zasadach określonóch przepisami hodeksu cówilnegoK
NVK wamawiającó ma prawo naliczóć tókonawcó karó umowne w następującóch przópadkachW
aK za niewókonanie przedmiotu umowó w terminie umownómW MIRB wónagrodzenia bruttoI za każdó rozpoczętó dzień
opóźnieniaI nie więcej jednak niż OMB wónagrodzenia umownego brutto za całó przedmiot umowó lub wónagrodzenia
odpowiadającego części przedmiotu umowóI której wónagrodzenie dotóczóI
bK za przekroczenie terminu usunięcia wad przedmiotu umowóW MIRB wónagrodzenia bruttoI za każdó rozpoczętó dzień
opóźnieniaI nie więcej jednak niż OMB wónagrodzenia umownego brutto za całó przedmiot umowó lub wónagrodzenia
odpowiadającego części przedmiotu umowóI której opóźnienie dotóczóI
cK za odstąpienie przez wamawiającego od umowó z przóczón leżącóch po stronie tókonawcóW NMB wónagrodzenia
umownego bruttoK
OMK wamawiającó zapłaci tókonawcó karó umowneW
aK za odstąpienie od umowó z przóczón leżącóch po stronie wamawiającegoW NMB wónagrodzenia umownego brutto Eza
część dokumentacji z której wamawiającó zrezógnowałFK
ONK t przópadku odstąpienia od umowó z przóczón leżącóch po stronie wamawiającegoI wamawiającó zapłaci tókonawcó za
pracę wókonaną do dnia skutecznego powiadomienia o odstąpieniu od umowóK t takim przópadku tókonawca przedstawi
w terminie N4 dni od dnia odstąpienia od umowó kalkulację kosztową wókonanóch pracK
OOK geśli kara umowna nie pokróje szkodó wamawiającegoI to wamawiającó może dochodzić odszkodowania uzupełniającegoK
Łączna wartość odszkodowania z tótułu kar i odszkodowania uzupełniającego nie może przekroczóć OMB wónagrodzenia
umownego bruttoK
OPK wamawiającemu przósługuje prawo odstąpienia od umowó w przópadku realizacji przedmiotu umowó przez tókonawcę
niezgodnie z umowąK t takim przópadku wamawiającó jest zobowiązanó jednokrotnie wezwać tókonawcę do realizacji
przedmiotu umowó zgodnie z umową podając uzasadnienieK t przópadku braku reakcji ze stronó tókonawcó lub w przópadku
gdó tókonawca w dalszóm ciągu będzie realizował przedmiot umowó niezgodnie z umowąI wamawiającemu przósługuje
prawo do natóchmiastowego odstąpienia od umowóK
O4K wamawiającemu przósługuje prawo odstąpienia od umowó w tróbie natóchmiastowóm w przópadkuW
J
ogłoszenia rozwiązania ElikwidacjiF firmó tókonawcóI a w przópadku konsorcjum rozwiązania ElikwidacjiF firmó
któregokolwiek z konsorcjantówI
J
utrató przez tókonawcę uprawnień do wókonówania czónności w zakresie objętóm niniejszą umowąK
ORK ldstąpienie od umowó wómagaI pod rógorem nieważnościI formó pisemnej oraz pisemnego uzasadnienia i może nastąpić
w terminie PM dni od dató powzięcia wiadomości o powstałóch okolicznościach powodu odstąpieniaK munkt ten dotóczó
wszóstkich przópadków odstąpienia określonóch w umowieK
OSK t razie zaistnienia istotnej zmianó okoliczności powodującejI że wókonanie umowó nie leżó w interesie publicznómI czego nie
można bóło przewidzieć w chwili zawarcia umowóI wamawiającó może odstąpić od umowó w terminie PM dni od dató powzięcia
wiadomości o tóch okolicznościachK
t przópadku odstąpienia od umowó przez wamawiającego rozliczenie pomiędzó stronami z tótułu wókonanóch dotóchczas
prac nastąpi na podstawie protokołu zaawansowania pracI a wamawiającó zapłaci tókonawcó wónagrodzenie obliczone na
podstawie wartości już wókonanóch pracK
OTK ka dzień ogłoszenia konkursu zapisó w jiejscowóm mlanie wagospodarowania mrzestrzennego nie dopuszczają budowó
obiektów będącóch przedmiotem umowóI jednak dmina Świerklanó planuje na podstawie ptudium wagospodarowania
mrzestrzennego zmianę jiejscowego mlanu wagospodarowania mrzestrzennego w tóm zakresieK mlanowanó termin zmian
w jmwm w tóm zakresie to koniec grudnia OMNRrK t przópadku gdó dmina Świerklanó do końca OMNRrK nie zmieni zapisów
jmwm tak abó umożliwiałó one wókonanie przedmiotu zamówieniaI a co za tóm idzie uzóskanie decózji o pozwoleniu na
budowę dla przedmiotu zamówieniaI tókonawcó będzie przósługiwało prawo do wódłużenia terminu realizacji o liczbę dni
wónikającą z opóźnienia w zmianie jmwmK
OUK rmowa wiążąca wamawiającego z tókonawcą będzie uwzględniała postanowieniaI o któróch mowa w artK N4O ustK R ustawó
mrawo wamówień mublicznóchK
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miejscowośćI dataI czótelnó podpis rczestnika ErczestnikówF honkursu L pełnomocnika działającego w imieniu rczestnika ErczestnikówF honkursu

EGF niepotrzebne skreślić
rtAdAW
tszóstkie stronó załącznika należó odpowiednio podpisaćK
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wAŁĄCwkIh kr NN
hAoTA IabkTYcIhACYgkA
rCwbpTkIhA ErCwbpTkIhÓtF hlkhropr

gako rczestnik ErczestnicóF honkursu L gako pełnomocnik działającó w imieniu rczestnika ErczestnikówF
honkursu EGF oświadczamI że praca konkursowa oznaczona numerem rozpoznawczómW

została zgłoszona do honkursu przez rczestnika ErczestnikówF honkursuW
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gako rczestnik ErczestnicóF honkursu L gako pełnomocnik działającó w imieniu rczestnika ErczestnikówF
honkursu EGF przedstawiam ostateczną listę osóbI którómi dósponuję dla opracowania pracó konkursowej
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wAŁĄCwkIh kr N4
IkcloMACgA
l miAkltAkYCe ŁĄCwkYCe hlpwTACe tYhlkAkIA moAC
obAiIwltAkYCe kA mlapTAtIb moACY hlkhropltbg
I miAkltAkYCe ŁĄCwkYCe hlpwTACe lmoACltAkIA alhrMbkTACgI
molgbhTltbg aiA TYCe moAC
NK mlanowane łączne kosztó wókonania prac realizowanóch na podstawie pracó konkursowej Ew mikFW
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OK mlanowane łączne kosztó opracowania dokumentacji projektowej oraz pełnienia czónności nadzoru
autorskiego dla prac realizowanóch na podstawie pracó konkursowej Ew mikFW
OKNK koszt dokumentacji projektowej oraz pełnienia czónności nadzoru autorskiego dla prac realizowanóch na
podstawie pracó konkursowej nettoW KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
OKOK podatek sATW KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
OKPK koszt dokumentacji projektowej oraz pełnienia czónności nadzoru autorskiego dla prac realizowanóch na
podstawie pracó konkursowej bruttoW KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
OK4K słownie koszt dokumentacji projektowej oraz pełnienia czónności nadzoru autorskiego dla prac
realizowanóch na podstawie pracó konkursowej bruttoW KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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rtAdfW
NK kiniejszó załącznik dołączóć na końcu do opisu pracó konkursowejK kie dołączać do wniosku o dopuszczenie do udziału
w honkursieK
OK t niniejszej informacji należó uwzględnić zapisó oegulaminu honkursu oozdział f ustęp P punkt PKPKI PK4KI PKRK i PKSK tznKW
planowanó łącznó koszt realizacji inwestócjiW
J nie obejmuje kosztów przógotowania i przeprowadzenia honkursuI
J nie obejmuje kosztów opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiegoI
J nie obejmuje kosztów realizacji przedsięwzięć inwestócójnóch związanóch z doprowadzeniem niezbędnej infrastrukturó technicznej związanej z zaopatrzeniem
obiektów i obszaru założenia parku rekreacójnoJwópoczónkowego w media infrastrukturó technicznejI wókraczającej poza obszar opracowania koncepcji
urbanistócznoJarchitektonicznej J wójątek stanowi realizacja sieci kablowej pk Ewarunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetócznej J w załączniku
nr NTFI
J nie obejmuje kosztów realizacji przedsięwzięć inwestócójnóch związanóch z niezbędną przebudową i rozbudową istniejącego układu komunikacji drogowejI
związaną z zasilaniem obszaru założenia parku rekreacójnoJwópoczónkowego Ewraz z towarzószącą infrastrukturą technicznąFI wókraczającą poza obszar
opracowania koncepcji urbanistócznoJarchitektonicznejI
J nie obejmuje kosztów realizacji planowanej drogi SaLNUhaa wraz z połączeniem z ulK oównoległąK
planowanó łącznó koszt dokumentacji projektowejW
J obejmuje koszt opracowania kompletnej dokumentacji projektowoJkosztorósowej dla zakresu szczegółowego opracowania mracó honkursowejI określonego
w oegulaminieI
J obejmuje wónagrodzenie za pełnienie czónności nadzoru autorskiego w zakresie będącóm przedmiotem honkursu – w ilości ustalonej w niniejszóm
oegulaminie ENR pobótów projektanta na budowieI według ustaleń istotnóch postanowień umowó o wókonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie
nadzoru autorskiegoFI
J nie obejmuje kosztów sporządzenia dokumentacji oraz nadzoru autorskiego dla przedsięwzięć inwestócójnóch związanóch z doprowadzeniem niezbędnej
infrastrukturó technicznej zaopatrującej obiektó i obszar założenia parku rekreacójnoJwópoczónkowego w media infrastrukturó technicznejI wókraczającej poza
obszar opracowania koncepcji urbanistócznoJarchitektonicznejI J wójątek stanowi projekt przebudowó sieci kablowej pk Ewarunki techniczne usunięcia kolizji
sieci elektroenergetócznej J w załączniku nr NTF oraz projektó przółączó wodóI kanalizacji sanitarnej i deszczowejI
J nie obejmuje kosztów sporządzenia dokumentacji oraz nadzoru autorskiego dla przedsięwzięć inwestócójnóch związanóch z niezbędną przebudową i
rozbudową istniejącego układu komunikacji drogowejI związaną z zasilaniem obszaru założenia parku rekreacójnoJwópoczónkowego Ewraz z towarzószącą
infrastrukturą technicznąFI wókraczającą poza obszar opracowania koncepcji urbanistócznoJarchitektonicznejI za wójątkiem zjazdów i zejść ciągów pieszóch
J nie obejmuje kosztów sporządzenia dokumentacji planowanej drogi SaLNUhaa wraz z połączeniem z ulK oównoległąK

