
 
 
 

REGULAMIN   KONKURSU 
 
 
 
I  USTALENIA  OGÓLNE 
1.1. Zamawiający 
 
 Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Inwestycji i Remontów 
 83 – 11- Tczew, Pl. M.J. Piłsudskiego 1 
 Tel. 058   77 59  313 
 www.bip.tczew.pl 
 
1.2. Przedmiot konkursu 
 
 Opracowanie projektu koncepcyjnego FONTANNY – formy przestrzennej 

zlokalizowanej na Rynku Starego Miasta (pl. Hallera) w Tczewie, wraz z niezbędnymi 
przyłączami: wodno – kanalizacyjnym i elektrycznym oraz zagospodarowaniem 
najbliższego otoczenia. 

 
1.3. Cel konkursu 
 
 Wyłonienie najlepszego projektu koncepcyjnego fontanny – formy przestrzennej 

zlokalizowanej na Rynku Starego Miasta w Tczewie, spełniającej w największym 
zakresie wymagania Zamawiającego.  

 
1.4. Opis przedmiotu konkursu. 
 

Miejscem lokalizacji konkursowej fontanny jest średniowieczny Rynek - pl. Hallera, 
stanowiący centralną część Starego Miasta. Rynek kształtem zbliżony jest do 
kwadratu, z symetrycznym układem ulic wybiegających prostopadle z każdego jego 
naroża. Pierzeje Rynku tworzą 3- i 4- kondygnacyjne kamienice mieszkalne 
posadowione na średniowiecznym fundamencie. 
Średniowieczny układ urbanistyczny, w którego granicach znajduje się projektowana 
fontanna wpisany jest do rejestru zabytków woj. pomorskiego decyzją nr 81(nowy nr 
112) z dnia 16 lipca 1959 r. – na etapie wykonywania projektu budowlanego 
rozwiązania architektoniczne będą wymagały uzyskania pozytywnej decyzji 
Konserwatora Zabytków. 
Na tle wschodniej pierzei Rynku znajduje się obecna fontanna powstała w latach 90-
tych ubiegłego stulecia.  
 

1.5. Wymagania konkursowe. 
 
- Obligatoryjna lokalizacja fontanny – w miejscu istniejącej, w obszarze wskazanym 

na załączniku graficznym – na mapie do celów projektowych/informacyjnych w 
skali 1:500 

 
 



- W projekcie należy uwzględnić rozmieszczenie instalacji wod - kan i elektrycznej   
   oraz innych niezbędnych urządzeń towarzyszących – np. iluminacji świetlnej;  
- Należy zaprojektować zagospodarowanie najbliższego otoczenia fontanny za 

pomocą elementów małej architektury; 
- Należy przedstawić rozwiązania koncepcyjne w oparciu o realia technologiczno-

wykonawcze 
- Uczestnik konkursu może złożyć więcej niż jedną pracę konkursową 
- Należy podać szacunkowe koszty realizacyjne fontanny wg koncepcji 
- Koszt projektu nie może przekroczyć 62 tys. PLN brutto  
- Koszt realizacji fontanny nie może przekroczyć 500 tys. PLN brutto  
 

1.6. Sposób wykorzystania wyników konkursu. 
 

Zdobywca I nagrody otrzyma zaproszenie do negocjacji na wykonanie 
pełnobranżowej dokumentacji projektowej fontanny – formy przestrzennej 
zlokalizowanej na Rynku Starego Miasta w Tczewie, łącznie z niezbędnymi 
przyłączam: wodno-kanalizacyjnym i elektrycznym, wraz z zagospodarowaniem 
najbliższego otoczenia. 

Pełnobranżowa dokumentacja projektowa obejmować będzie: 
- projekt budowlany   / 7 egz / 
- projekt wykonawczy   / 7 egz / 
- kosztorys inwestorski   / 1 egz / 
- przedmiar robót / 7 egz / 
- harmonogram robót    / 7 egz / 
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót    / 7 egz / 
- wymagane uzgodnienia celem uzyskania pozwolenia na budowę 
 
II nagroda – pieniężna w wys. 3 000  brutto 
III nagroda – pieniężna w wys. 1 500 brutto 

 
Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku niepowodzenia negocjacji umowa nie będzie 
zawarta. 
 
1.7. Kryteria oceny prac konkursowych  
 

Ocenie podlegać będą opracowania spełniające wymagania określone w Regulaminie 
Konkursu. 

 
Przy ocenie prac konkursowych, komisja będzie kierowała się następującymi 
kryteriami:  
 
 a/ Atrakcyjność proponowanych rozwiązań plastycznych - 40%, 

Ocenie podlegać będzie forma plastyczna, jej nowatorstwo  
 

b/ Walory kompozycyjne proponowanych rozwiązań przestrzennych - 30%, 
Ocenie podlegać będzie kompozycja – sposób wpisania się w przestrzeń 
średniowiecznego placu; wpływ na jakość przestrzeni publicznej, stanowiącej 
jeden z głównych placów miejskich 
 

 



c/ Walory materiałowe i techniczne - 20% 
Ocenie podlegać będzie jakość i trwałość użytych materiałów oraz zastosowanych 
technologii. 

 
d /ekonomika proponowanych rozwiązań – 10% 
Ocenie podlegać będą koszty realizacji fontanny. 

 

1.8. Uczestnicy konkursu 
W Konkursie mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.  
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym osobami 
posiadającymi uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej, 
konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz winni być wpisani na listę 
członków właściwej Izby Inżynierów i Architektów. 

 
II  USTALENIA  I  WYMAGANIA  FORMALNE 
 
2.1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczestnikami konkursu jest przedstawiciel 

Wydziału Inwestycji i Remontów – Urszula Pleger 
 
2.2. Zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej. 
• koncepcja zagospodarowania terenu opracowania z zaznaczoną fontanną  

oraz urządzonym najbliższym sąsiedztwem np. elementami małej architektury, 
zieleni niskiej i średniej w skali 1:200 

• rzuty, przekroje formy przestrzennej w skali 1:20; 
• min. 2 wizualizacje fontanny pokazujące wkomponowanie obiektu w otoczenie:  

w postaci szkiców, rysunków, widoków perspektywicznych z poziomu człowieka 
• widok fontanny na tle pierzei wschodniej Rynku ukazujący wkomponowanie się  

w stan istniejący 
• inna dodatkowo wybrana sylweta pierzei rynku z fontanną  
• rozmieszczenia instalacji wod - kan i elektrycznej oraz innych urządzeń 

towarzyszących, np. iluminacji świetlnej 
• inne rysunki wg uznania autorów ukazujące rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

fontanny; np. ukazania fontanny w wersji „nocnej” oraz „dziennej” 
• dopuszcza się wykonanie modelu w skali 1:20 
• krótki opis, nieprzekraczający 1 strony formatu A4, w jednym egzemplarzu, 

prezentujący zastosowaną technologię, zasady działania fontanny, użyte materiały, 
etc. 

•  
2.3. Forma opracowania oraz sposób prezentacji  

 
•    trwała, umożliwiająca wykonanie reprodukcji; 
•    plansze sztywne, lekkie o wymiarach 70 x 100 cm w układzie poziomym, w ilości 

nie większej niż 3 sztuki wraz z opisem; 
•    rozmieszczenie rysunków i opisów na planszach według uznania projektanta; 
•    dodatkowo płyta CD z dokumentacją rysunkową w formacie JPEG, dokumentacja 

opisowa w Wordzie – na nośniku elektronicznym. 
 



2.4. Istotne warunki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej fontanny 
przez zdobywcę I nagrody 
 
Koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowej nie może być wyższy niż  
62 000 PLN brutto. 
Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej został określony przez 
Zamawiającego na dzień  15.12.2008 r. 
 
UWAGA! 
Praca konkursowa musi być sporządzona w języku polskim. 

 

2.5. Dokumenty, które Uczestnik Konkursu winien załączyć do oferty 
konkursowej. 
1 . zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dotyczący 
    Uczestnika Konkursu   
2. kserokopię aktualnego zaświadczenia Uczestnika Konkursu o przynależności do  
   Izby Inżynierów lub Architektów Rzeczpospolitej Polskiej  
 

2.6. Miejsce i sposób składania prac konkursowych. 
Prace konkursowe będą przyjmowane w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1. 
do dnia  30.09.2008r. do godziny 1100 
Po tym terminie prace nie będą przyjmowane. 
Na opakowaniu zewnętrznym powinny się znaleźć jedynie następujące informacje: 
- adres Zamawiającego 
- napis: Konkurs – fontanna 
 
2.7. Wybór projektu do realizacji 
 
Autorowi I nagrody, po przeprowadzonych z Zamawiającym negocjacjach, zostanie 
udzielone zamówienie, którego przedmiotem będzie wykonanie pełnobranżowej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektu budowlanego, projektu 
wykonawczego łącznie z kosztorysami, przedmiarami i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót) niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
„Fontanna”. 
Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku niepowodzenia negocjacji umowa nie 
będzie zawarta. Z tytułu nie zawarcia przez Zamawiającego umowy z zdobywcą  
nagrody nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym w szczególności 
roszczenie o zawarcie takiej umowy czy roszczenia odszkodowawcze. 
 
Prace konkursowe, którym nie przyznano nagród, będą do odebrania,  w ciągu dwóch 
miesięcy po zakończeniu wystawy konkursowej. Po upływie tego terminu Organizator 
nie ponosi za nie odpowiedzialności i może je komisyjnie zniszczyć. 
 
2.8.Prawa autorskie 
 

• Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu nie może naruszać praw 
autorskich Uczestników Konkursu. 



• Zamawiający ma prawo do prezentacji wszystkich prac konkursowych podczas 
wystawy, bez obowiązku zapłaty z tego tytułu wynagrodzenia dla Uczestników 
Konkursu.  

• Z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu, Zamawiający nabywa autorskie prawa 
majątkowe do wyróżnionych prac. Zamawiającemu przysługuje prawo 
korzystania z tych prac na polach eksploatacji. 

 - wykorzystania w celu realizacji inwestycji 
 - utrwalania 
 - zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez 
 drukowanie,  wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, 
 magneto-optycznych, cyfrowych, technik video, techniką komputerową  lub 
 przy pomocy rzutnika 

      - wprowadzania do obrotu 
   - wykonywania lub zlecania innym podmiotom zależnych praw autorskich 

 publicznego udostępniania i publikacji, w szczególności na ogólnodostępnej 
 wystawie lub ekspozycji, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za 
 pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym 
 Internetu. 
 
2.9. Sposób podania do wiadomości wyników konkursu. 
 
Wyniki konkursu zostaną podane niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.tczew.pl , oraz w formie 
pisemnej do Uczestników Konkursu.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


