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Numer sprawy UE.3410-01/07
Miedźno 12-07-2007r.
 Regulamin Konkursu na:
opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą okołoturystyczną nad  zbiornikiem retencyjnym „Ostrowy”


1. Nazwa i adres zamawiającego (organizatora konkursu):
Nazwa: Gmina Miedźno – Urząd Gminy w Miedźnie
Siedziba zamawiającego: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25
sekretariat konkursu prowadzi: Robert Gorzelak
tel.: 034 317 80 10
e-mail: ue@miedzno.pl

Wartość konkursu nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. W przedmiotowym postępowaniu nie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 


2. Forma konkursu.
Konkurs jednoetapowy. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu. 
3.1. Przedmiot konkursu
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu (działka nr 21/3 karta mapy 1 obręb Ostrowy) wraz z infrastrukturą okołoturystyczną nad  zbiornikiem retencyjnym „Ostrowy”  pod funkcje związane z obsługą turystyki i rekreacji wodnej na zbiorniku w Ostrowach, w tym projektowanej przystani żeglugi z zapleczem turystyczno-rekreacyjnym, miejsc odpoczynku, sanitariatów. Podstawą opracowania koncepcji są materiały przekazywane uczestnikom konkursu, wymienione w punkcie 24 regulaminu konkursu.
CPV 74.23.20.00 
3.2. Nazwa Konkursu
Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą okołoturystyczną nad  zbiornikiem retencyjnym „Ostrowy” (działka nr 21/3 karta mapy 1 obręb Ostrowy).
3.3. Cel Konkursu
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania terenu, położonego w Ostrowach nad zbiornikiem retencyjnym „Ostrowy”, pod budowę przystani z zapleczem turystyczno-rekreacyjnym, sceny, sanitariatów  oraz towarzyszących im obiektów w oparciu o sugerowany w regulaminie ogólny program funkcjonalny, na podstawie materiałów przekazywanych uczestnikom konkursu (załączniki  określone w pkt 24 niniejszego regulaminu konkursu). Rozwiązania projektowe (program użytkowy i ukształtowanie przestrzenne) wyłonionej w konkursie najlepszej pracy pozwolą na sformułowanie wytycznych do opracowania dalszych dokumentacji poprzedzających realizację projektowanego przedsięwzięcia. Opracowanie dalszych dokumentacji powierzy się laureatowi konkursu.

3.4. Lokalizacja
Wyznaczony granicami opracowania obszar ma powierzchnię ok 6120 m2 na działce nr 21/3 karta mapy 1 obręb Ostrowy.  Położony jest  na lewym brzegu zbiornika retencyjnego. Obszar od północnego-wschodu przylega do terenów prywatnych wykorzystywanych pod działalność związaną z gastronomią, i rekreacją oraz turystyką. Od południowego -  wschodu przylega do  terenów zajętych przez oczyszczalnię ścieków. Od zachodu jest ograniczony brzegiem zbiornika, od południa graniczy z terenami prywatnymi przeznaczonymi pod las.

3.5 Stan istniejący.
Brzeg zbiornika  i tereny przylegające porośnięte są samosiejkami i trawami - „zielone nabrzeże”. Dojazd do położonych nad zatoką terenów zapewnia droga prowadząca z Ostrów do Borowej. Część terenu zajmuje urządzony zgodnie z pozwoleniem na tymczasowe użytkowanie hangar dla jednostek pływających (wł. Towarzystwa Regatowego Miedźno-Mykanów).  

4. Ogólne założenia programowe

Podstawowe elementy programu  winny uwzględniać:
- elementy infrastruktury i zagospodarowanie terenów dla potrzeb obsługi rekreacji wodnej (m.in. nabrzeże i pomost do cumowania jednostek o różnej wielkości, miejsce umożliwiające  ich wodowanie),
- wiatę na łodzie,
- obiekt wielofunkcyjny z administracją przystani, szatnią,
- zadaszoną scenę umożliwiającą zainstalowanie ekranu kinowego,
- miejsce piknikowe z zadaszeniem,
- sanitariaty,
- wykreowanie zasad komunikacji pieszej w obszarze opracowania,
- aranżację zieleni oraz elementów małej architektury – drzew, krzewów, kwiatów, koszy na śmieci, ławek, oświetlenia.
Program podstawowy mogą uzupełniać i wzbogacać dodatkowe elementy, nie wymienione wyżej ( np.: plac zabaw, inne elementy małej architektury itp). 

Powierzchnia obiektów infrastruktury okołoturystycznej nie może być mniejsza niż 380 m2.
5. Kryteria oceny prac konkursowych.
5.1.	Przedmiot konkursu winien być opracowany zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Prace konkursowe będą oceniane pod względem:

- najbardziej trafny program funkcjonalno – użytkowy  - 40 %
- jakość rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych    - 50 %
- przewidywany łączny koszt inwestycji                         - 10%

5.2.	Członkowie sądu konkursowego przyznają ocenianym pracom konkursowym
punkty od 1 do 10 w każdym z 3 kryteriów wymienionych w pkt 5.1. 

5.3.    Konkurs wygra praca, która po pomnożeniu przez procentową wagę kryteriów    i  zsumowaniu punktów uzyska największą ilość punktów.

6.     Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy.

6.1. Technika opracowania plansz czarno-biała lub kolorowa.
6.2. Część opisowa:   w trzech egzemplarzach, zawierająca w szczególności:
a) opis koncepcji wraz z niezbędnymi bilansami, ze szczególnym uwzględnieniem elementów koncepcji trudnych do przedstawienia w części graficznej, o objętości nie przekraczającej 6 stron maszynopisu;
b) wycenę kosztów projektów  z wykazem poszczególnych pozycji;
c) szacunkową (wstępną) wycenę kosztów realizacji zamierzenia przewidzianego do realizacji przez gminę, z wyszczególnieniem kosztów realizacji odrębnie dla poszczególnych kategorii robót, np. roboty hydrotechniczne, chodniki i ścieżki rowerowe, obiekty kubaturowe itp. 
6.3.    Część graficzna:
a) schematy (ideogramy) analityczno-kompozycyjne koncepcji programowo-przestrzennej, obrazujące lokalizację i etapowanie programu użytkowego na projektowanych terenach w granicach opracowania, w nawiązaniu do istniejących uwarunkowań - 1: 5000, 1:2000;
b) projekt szczegółowego zagospodarowania terenu w granicach opracowania w skali 1:1000 (w razie potrzeby fragmenty w skali  1:500) wraz z przekrojami w miejscach charakterystycznych (przekroje również w skali 1:1000 umożliwiającymi odczyt sposobu urządzenia linii brzegowej i lokalizacji elementów proponowanego programu użytkowego).   
d) rzuty, przekroje i elewacje ewentualnych budynków (skale 1:100 i 1:200), zaprojektowanych dla potrzeb programu.
Opisy na pracach winny być w języku polskim, napisane w formie wydruku komputerowego.

6.4.  Sposób prezentacji prac konkursowych:
- część graficzną należy wykonać na 3 sztywnych planszach o wymiarach 70 x 100 cm
- wszystkie plansze powinny być ponumerowane według kolejności ułożenia do prezentacji i oznakowane w sposób trwały, umieszczoną w ramce 6 x 1,5 cm, w prawym górnym narożniku, sześciocyfrową dowolnie wybraną liczbą, identyczną z liczbą rozpoznawczą, która została dołączona w trwałym zamkniętym opakowaniu do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie (przy liczbie rozpoznawczej podać nazwę i adres uczestnika konkursu). 

6.5.	Prace konkursowe oraz dołączone do nich załączniki należy dostarczyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z ich treścią przed dokonaniem oceny. Opakowanie pracy winno być oznaczone tabelką o wymiarach 21x10 cm z napisem jak niżej, umieszczonym w prawym górnym narożniku

Gmina Miedźno 
Ułańska 25,
42-120 Miedźno
Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą okołoturystyczną nad  zbiornikiem retencyjnym „Ostrowy”.



8.   Wymagania jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu.      

8.1.  Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie: 
- osoby fizyczne posiadające uprawnienia do wykonywania prac projektowych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;
- podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 

8.2. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy  dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie.
8.3.  Uczestnik konkursu składa wniosek o dopuszczenie  do udziału w konkursie w terminie i miejscu podanym w pkt 17 regulaminu konkursu. Złożony wniosek (zgodny z załącznikiem nr 1) zawiera:
a)  nazwę i adres uczestnika konkursu;
b) oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do projektowania w zakresie planowania przestrzennego lub projektowania architektury bez ograniczeń;
c) oświadczenie uczestnika konkursu o związaniu warunkami konkursu;
d) oświadczenie uczestnika konkursu, że przysługują mu autorskie prawa     majątkowe w zakresie określonym w regulaminie konkursu;
e) jeżeli jest to konieczne podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu uczestnika konkursu;
f) dowolną (opisaną nazwą i adresem uczestnika konkursu) sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą danej pracy umieszczoną w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jego zawartością przed dokonaniem identyfikacji prac. Opakowanie zawierające liczbę rozpoznawczą powinno być trwale połączone z wnioskiem.

9. Po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie   komisja konkursowa dokonuje ich otwarcia. Opakowanie zawierające liczbę rozpoznawczą (opisaną dodatkowo nazwą i adresem uczestnika konkursu) pozostaje zamknięte do rozstrzygnięcia konkursu przez sąd konkursowy. 

10. Komisja konkursowa na podstawie dokumentów zawartych we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, kwalifikuje do dalszego udziału i zaprasza do składania prac konkursowych wyłącznie uczestników, którzy spełniają wymagania określone w pkt 8 regulaminu konkursu. Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w regulaminie konkursu podlegają wykluczeniu.

11. O wyniku kwalifikacji komisja konkursowa niezwłocznie informuje uczestników konkursu z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.  Uczestnicy zaproszeni do dalszego udziału w konkursie składają prace konkursowe wraz z informacjami o planowanych łącznych kosztach realizacji projektu, w terminie i miejscu podanym w pkt 18 regulaminu konkursu. Prace doręczone po terminie nie podlegają ocenie i zostają niezwłocznie zwrócone uczestnikom konkursu.  

12. Po wyborze pracy zwycięskiej komisja konkursowa dokonuje identyfikacji prac konkursowych  przyporządkowując  prace  poszczególnym   uczestnikom w oparciu o (opisane nazwą i adresem uczestnika konkursu) liczby rozpoznawcze załączone do wniosków o dopuszczenie do dalszego udziału.

13.  O  rozstrzygnięciu  konkursu   komisja  konkursowa   niezwłocznie   zawiadamia wszystkich uczestników biorących udział w konkursie.

14.  Zamawiający na wniosek uczestników konkursu, których prace nie  zostały   wybrane, zwraca złożone przez nich prace konkursowe. 

15.     Skład komisji konkursowej.

Skład osobowy komisji konkursowej zostanie ustalony przez Wójta zgodnie z kluczem:
1 przedstawiciel Rady Gminy Miedźno,
1 przedstawiciel Rady Sołeckiej Ostrowy, 
1 przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie, 
Pracownik Urzędu Gminy ds Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
Pracownik Urzędu Gminy ds Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich.

16.	   Rodzaj i wysokość nagród.
16.1.  Komisja  konkursowa ogłasza werdykt przyznając dla najwyżej ocenionej   pracy: nagrodę w wysokości 3.000 zł. Dodatkowo laureat konkursu opracuje projekty budowlane dla inwestycji z wynagrodzeniem uzgodnionym w ramach negocjacji. 
16.2.  Nie przewiduje się zwrotu kosztów sporządzenia pracy konkursowej.
16.3.	Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród w przypadku, gdy nadesłane prace nie spełnią oczekiwań sądu konkursowego.
17.   Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w   konkursie.
Urząd Gminy w Miedźnie, 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25  pok. Nr 18 do godz. 1400 do dnia 27-07-2007r.
Wnioski można złożyć osobiście, pocztą lub pocztą kurierską za potwierdzeniem.
O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu.

18. Miejsce i termin składania prac konkursowych przez uczestników  dopuszczonych do udziału w konkursie.
Urząd Gminy w Miedźnie, 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25 pok. Nr 13 do dnia 30-08-2007r.do godziny 1400.
Prace konkursowe składa się za potwierdzeniem odbioru wg wzoru  stanowiącego załącznik nr 2 sekretarzowi konkursu ref. ds. Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich.
Prace mogą być dostarczone organizatorowi konkursu, osobiście, pocztą lub pocztą kurierską. 
O przyjęciu pracy decyduje data wpływu pracy.

19. Sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia konkursu.         Rozstrzygnięcie  konkursu  zostanie  wywieszone  na  tablicy  ogłoszeń Urzędu           Gminy w Miedźnie oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną niezwłocznie  powiadomieni.
         
20. Termin wypłacenia nagród przyznanych w konkursie. 
Określoną w pkt 16 regulaminu nagrodę Zamawiający przewiduje wypłacić autorom  nagrodzonej pracy w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu. 

21. Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do   wybranej pracy wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych.
21.1.	Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631), autor pracy konkursowej zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z pracy konkursowej, także po okresie 5 lat od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 
21.2.	Rozwiązania projektowe nagrodzonej pracy konkursowej będą wykorzystane przez zamawiającego w pracach związanych z  opracowaniem dokumentacji budowlanej, według której realizowane będzie planowane przedsięwzięcie oraz przygotowaniem innych dokumentów związanych z dofinansowaniem projektowanej inwestycji.
22. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym i udzielania wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu.
Pytania dotyczące zapisów regulaminu konkursu będą przyjmowane do dnia 23-07-2007 r. (decyduje data wpływu). Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi. Korespondencja może być przesyłana fax-em. Na wniosek każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

23.  Unieważnienie konkursu.
Zamawiający unieważnia  konkurs jeżeli nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie lub jeżeli nie została złożona żadna praca konkursowa. 
24.	Materiały dostarczane uczestnikom konkursu. 
   Nr załącznika:
1. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
2. Wzór pokwitowania odbioru pracy konkursowej
3. Mapy do celów opiniodawczych, sytuacyjno – wysokościowych, ewidencyjnych.  






Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu 
KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU
na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą okołoturystyczną nad  zbiornikiem retencyjnym „Ostrowy”.
1. Nazwa i adres uczestnika konkursu:



2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędna wiedze i doświadczenie do wykonywania prac projektowych w zakresie wymaganym w warunkach konkursu w załączeniu przedstawiamy dokument o posiadanych kwalifikacjach: 
 ( nr upr.: / kopia dyplomu: / zaświadczenie:/)
 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem Konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą okołoturystyczną nad  zbiornikiem retencyjnym „Ostrowy” i nie wnosimy zastrzeżeń do warunków formalnych i merytorycznych oraz, że pozostajemy związani warunkami Konkursu do czasu jego rozstrzygnięcia.
4. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji terenu.
5. Oświadczamy, że przysługują nam autorskie prawa majątkowe w pełnym zakresie złożonej pracy sporządzonej w oparciu o wymogi określone w warunkach Konkursu.
Uwaga: Jeżeli prawa autorskie nie przysługują w pełnym zakresie złożonej pracy należy w formie odrębnego oświadczenia opisać zakres  wyłączony z autorskich praw majątkowych.
6. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń są; imię i nazwisko - podpis
a).........................................................- .........................................................................
b)..........................................................- ........................................................................
c)..........................................................- ........................................................................
załączniki określone w pkt.8.3 Regulaminu Konkursu

 ..................................................................
(czytelny podpis i parafa oraz odcisk pieczęci osoby 
uprawnionej do reprezentowania uczestnika konkursu)
Zał. nr 2
Do regulaminu Konkursu


Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą okołoturystyczną nad  zbiornikiem retencyjnym „Ostrowy”.



Pokwitowanie

Odbioru pracy konkursowej



.........................................................................................
nazwa składającego

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


.........................................................................................
adres

.........................................................................................
telefon, fax



Miedźno, data odbioru........................................ godzina.................................

Sekretarz Organizacyjny Konkursu....................................................................
podpis 

