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Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

 

§1. Organizator Konkursu  

1.1. Organizatorem Konkursu oraz Zamawiającym jest spółka „Wikana Property Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Salix Sp. komandytowo-akcyjna” z siedzibą w Lublinie ul. 

Cisowa 11, 20–703 Lublin, tel. +48 81 444 64 80, faks +48 81 444 64 62. 

1.2. Ogłoszenie o Konkursie, Regulamin Konkursu oraz informacje związane z Konkursem 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora Konkursu pod adresem 

http://www.wikana.pl 

1.3. W uzasadnionych przypadkach Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do 

dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu w czasie do upływu terminu odpowiedzi na 

pytania uczestników Konkursu. Informacje o zmianie Regulaminu ukażą się na stronie 

internetowej Organizatora Konkursu. 

 

§2. Forma i podstawowe zasady Konkursu  

2.1. Konkurs zorganizowany jest w formie współzawodnictwa otwartego, jednoetapowego o 

charakterze koncepcyjnym i studialnym. 

2.2. Zasady Konkursu określają niniejszy regulamin i załączniki.  

2.3. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, 

iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

2.4. Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 

 

§3. Sekretarz Organizacyjny Konkursu 

3.1. Sekretarzem Organizacyjnym Konkursu jest: Tomasz Kwiatek. 

3.2. Zastępcą Sekretarza Organizacyjnego Konkursu jest Tomasz Malinowski. Zastępca 

Sekretarza Organizacyjnego Konkursu wykonuje obowiązki Sekretarza Organizacyjnego 

w zakresie przez niego wskazanym oraz zastępuje Sekretarza Organizacyjnego w czasie 

jego nieobecności. 

3.3. Sekretarz Organizacyjny Konkursu wykonuje czynności organizacyjne oraz 

administracyjne związane z przebiegiem Konkursu, w szczególności do obowiązków 

Sekretarza Organizacyjnego Konkursu należy: 

a) przyjmowanie pytań od uczestników konkursu i publikowanie odpowiedzi; 

b) przyjmowanie i zwrot prac konkursowych; 

c) prowadzenie dokumentacji dotyczącej Konkursu; 

d) powiadamianie uczestników o rozstrzygnięciu Konkursu; 

e) organizowanie wystawy pokonkursowej;  

 

§4. Uczestnicy Konkursu 

4.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, albo zespół autorski utworzony przez 

te podmioty. 

http://www.wikana.pl/


Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania działek przy 
ul. Leszczyńskiego w Przemyślu 

Strona 5 z 14 

 

4.2. Autorem lub przynajmniej jednym ze współautorów Pracy konkursowej przedstawionej 

przez Uczestnika Konkursu powinna być osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będący członkiem Izby 

Architektów RP. 

4.3. Zespół autorski działa przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania zespołu w 

Konkursie.  

4.4. Uczestnicy zobowiązani są do złożenia z pracą konkursową, w osobnej zamkniętej 

kopercie:  

a) dokumentacji wykazującej posiadanie uprawnień budowlanych autora lub 

współautora pracy konkursowej, 

b) aktualnego w dniu złożenia pracy konkursowej zaświadczenia o wpisie na listę 

członków Izby Architektów RP autora lub współautora pracy konkursowej, 

c) oświadczenia o akceptacji warunków Regulaminu Konkursu, sporządzone zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, 

d) w przypadku zespołu autorskiego – pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania 

zespołu w Konkursie 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.4 lit. a) i b) należy złożyć w formie kserokopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem. 

4.5. W Konkursie nie mogą brać udziału, bezpośrednio ani pośrednio, osoby, które: 

- wchodzą w skład Komisji Konkursowej lub 

- biorą udział w opracowaniu warunków Konkursu lub jego organizacji lub 

- są udziałowcami, członkami władz lub pracownikami Zamawiającego lub 

- działają w Konkursie jako przedstawiciele Zamawiającego.  

 

§5. Interpretacja postanowień Regulaminu 

5.1. Uczestnicy Konkursu mogą zwracać się w formie pisemnej, faksem lub drogą 

elektroniczną do Organizatora Konkursu z wnioskiem o wyjaśnienie postanowień 

Regulaminu i załączników.  

5.2. Interpretację Regulaminu i jego załączników dokonuje Komisja Konkursowa, 

Interpretacje są umieszczane niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora 

Konkursu, o której mowa w § 1.2. i są wiążące dla Uczestników. 

5.3. Wszelką korespondencję związaną z Konkursem z oznaczeniem: „Konkurs – Przemyśl ul. 

Leszczyńskiego”, należy kierować na adres pocztowy Organizatora Konkursu, nr faxu +48 

81 444 64 62 lub adres poczty elektronicznej: konkurs@wikana.pl. 

5.4. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Sekretarz Organizacyjny 

Konkursu. 

 

§6. Harmonogram Konkursu 

6.1. Organizator Konkursu ustala następujący przebieg konkursu:  

a) Ogłoszenie Konkursu      - 08.05.2015r. 

b) Składanie pytań dotyczących Konkursu   - 22.05.2015r. 

c) Odpowiedzi na pytania konkursowe    - 29.05.2015r. 

d) Termin złożenia Prac konkursowych    - 25.06.2015r. 

e) Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej - 06.07.2015r. 

mailto:konkurs@wikana.pl
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6.2. Organizator Konkursu ma możliwość zmiany terminów określonych w §6.1 lit. a)-e) 

powyżej w zakresie ich wydłużenia. Informację zmianach terminów Organizator Konkursu 

publikuje na stronie internetowej, o której mowa w §1.2. Regulaminu. 

 

§7. Komisja Konkursowa 

7.1 Skład Komisji Konkursowej: 

 mgr inż. Piotr Majcherski     - przewodniczący Komisji Konkursowej 

 mgr inż. arch. Magdalena Olszewicz-Wątorska  - członek Komisji Konkursowej 

 mgr inż. Ryszard Wojciech Zając   - członek Komisji Konkursowej 

 mgr Andrzej Kocik     - członek Komisji Konkursowej 

 mgr inż. Tomasz Kwiatek    - sekretarz Komisji Konkursowej 

7.2. W uzasadnionych przypadkach Organizator może dokonać zmiany w składzie Komisji 

Konkursowej, zapewniając jednocześnie, że w składzie Komisji Konkursowej będzie co 

najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności architektonicznej, będąca członkiem Izby Architektów RP.  

7.3. Do współpracy z Komisją Konkursową mogą być powołani eksperci lub konsultanci. O 

potrzebie ich powołania decyduje Komisja Konkursowa. Powołani eksperci lub konsultanci 

nie posiadają głosu stanowiącego a jedynie głos doradczy.  

7.4. Do zadań Komisji Konkursowej należy, w szczególności: 

a) opiniowanie postanowień Regulaminu Konkursu; 

b) ocena Prac konkursowych w sposób bezstronny, z najwyższą starannością, kierując 

się kryteriami oceny określonymi w Regulaminie konkursu, przepisami prawa oraz 

posiadaną wiedzą i doświadczeniem; 

c) opracowanie opinii o Pracach konkursowych odnoszących się do kryteriów oceny 

prac, 

d) przyznawania nagród i wyróżnień; 

e) przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu; 

 

§8. Odstąpienie od przeprowadzenia Konkursu 

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia Konkursu bez 

podania przyczyny. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Konkursu Organizator 

Konkursu ujawnia niezwłocznie na stronie internetowej. 
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Rozdział II. 

Opis przedmiotu Konkursu 

 

§9. Przedmiot i cel Konkursu 

9.1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania działek przy ul. 

Leszczyńskiego w Przemyślu zespołem budynków mieszkalnych wielorodzinnych (wraz 

z rozwiązaniami towarzyszącymi organizacji budownictwa wielorodzinnego, w 

szczególności miejsce zabaw i rekreacji, miejsca parkingowe, architektura zieleni). 

Działki mają numery ewidencyjne: 142/4, 142/5, 142/8 o łącznej powierzchni 17 313m2 

i stanowią własność  Organizatora Konkursu, Organizator Konkursu posiada również 

udziały we własności działki nr 142/2, którą należy objąć opracowaniem w części 

oznaczonej na załączniku nr 9. Teren jest pozbawiony zabudowy na podstawie 

uzyskanych wcześniej pozwoleń na rozbiórki oraz zieleń wysoka (drzewa) – 

inwentaryzacja drzewostanu wraz z decyzją nr 238/2014 zezwalającą na wycinki 

stanowi załącznik nr 10 do warunków konkursu. 

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: 

 od strony południowej: niezabudowane działki stanowiące własność prywatną, 

 od strony północnej: ul. Leszczyńskiego od strony której planowany jest wjazd na 

działki zgodnie z załącznikiem nr 11 – sposób zagospodarowania działek w tym 

załączniku stanowi jedynie materiał poglądowy w celu wydania warunków obsługi 

komunikacyjnej, 

 od strony wschodniej: tereny ze zorganizowaną zabudową budynkami 

wielorodzinnymi, 

 od strony zachodniej: tereny częściowo będące własnością prywatną oraz Agencji 

Mienia Wojskowego zabudowane budynkami magazynowymi. 

9.2. Przedmiot Konkursu uszczegóławiają następujące dokumenty: 

 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu znak 

BGP.6730.137.2014 z dnia 16.01.2015r, stanowiąca załącznik nr 5 do Regulaminu. 

 Mapa do celów informacyjnych z uzbrojeniem terenu, stanowiąca załącznik nr 6 do 

Regulaminu. 

 Wypis z rejestru gruntów dla działek 142/4, 142/5, 142/8, stanowiący załącznik nr 7 

do Regulaminu. 

 Wyrys z mapy ewidencyjnej dla działek 142/2, 142/4, 142/5, 142/8, stanowiący 

załącznik nr 8 do Regulaminu. 

 Oznaczenie granic terenu objętego opracowaniem, stanowiący załącznik nr 9 do 

Regulaminu. 

 Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna wykonana przez rzeczoznawcę NOT-

SITO mgr inż. Janusz Dedio we wrześniu 2014r. wraz z decyzją zezwalającą na 

wycinkę drzew znak UOZ-8.5147.298.2014 nr 238/2014 z dnia 19 stycznia 2014r., 

stanowiąca załącznik nr 10 do Regulaminu. 

 Warunki obsługi komunikacyjnej wraz ze wstępnym uzgodnieniem zjazdu na 

przedmiotowe działki znak. ZDM.NT-1.434.181.2012 z dnia 13 września 2012r., 

stanowiące załącznik nr 11 

9.3. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem funkcjonalnym, estetycznym 

oraz realizacyjnym, w tym w zakresie technicznym i ekonomicznym, koncepcji 

urbanistyczno-architektonicznej, która zapewni optymalne wykorzystanie terenu 

inwestycji w celu osiągnięcia największej opłacalności przedsięwzięcia deweloperskiego. 



Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania działek przy 
ul. Leszczyńskiego w Przemyślu 

Strona 8 z 14 

 

9.4. Wyniki Konkursu posłużą Zamawiającemu do podjęcia decyzji programowo-

przestrzennych, ustalenia etapowania inwestycji i przyjęcia rozwiązań 

architektonicznych. 

§10. Wytyczne konkursowe 

10.1. Wytyczne planistyczne: 
Na teren objęty Konkursem wydana jest decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu znak BGP.6730.137.2014 z dnia 16.01.2015r. Prace 
konkursowe powinny bezwzględnie spełniać zapisy tej decyzji. Jakakolwiek sprzeczność 
z zapisami decyzji spowoduje, że praca nie będzie uczestniczyła w Konkursie. 

10.2. Wytyczne projektowe: 
10.2.1. Organizator Konkursu poszukuje rozwiązań koncepcyjnych optymalizujących 

jakość przestrzeni mieszkaniowej i publicznej kwartału, w tym w szczególności 
związanych z układem komunikacyjnym, jego wkomponowaniem w kameralności 
wnętrz urbanistycznych, architekturą zieleni i urządzeń rekreacyjnych, 
atrakcyjnością krajobrazową i zastosowaniem rozwiązań ekologicznych. 

10.2.2. Struktura mieszkań w budynkach mieszkalnych 
1 pokojowe (średnia powierzchnia 30 m2) – ok. 8%PUM 
2 pokojowe (średnia powierzchnia 50m2) – ok. 30%PUM 
3 pokojowe (średnia powierzchnia 62m2) – ok. 45% PUM 
4 pokojowe (średnia powierzchnia 75m2) – ok. 17% PUM 

10.2.3. Należy przewidzieć możliwość realizacji inwestycji w kilku etapach, w 
szczególności z uwzględnieniem ich kolejności wynikającej z konieczności 
wykonania uzbrojenia, makroniwelacji, układu drogowego, formy garażu 
podziemnego, etc. Etapowanie inwestycji należy pokazać graficznie i opisać w 
pracy konkursowej. 

10.2.4. Założenia i rozwiązania projektowe powinny uwzględniać uwarunkowania 
rynkowe, w tym tendencje popytowe i średnie koszty realizacji inwestycji. 

10.2.5. Prace powinny dążyć do maksymalnego wykorzystania terenu i uzyskania 
największego współczynnika powierzchni użytkowej mieszkań. Możliwe jest 
jednak takie uwzględnienie wytycznych projektowych, o którym mowa w pkt. 
10.2.1., które spowoduje, że projekt nie spełni maksymalnych współczynników 
określonych przez decyzję o warunkach zabudowy, w szczególności jeśli ich 
spełnienie miałoby się wiązać z obniżeniem jakości przestrzeni i późniejszego w 
niej zamieszkiwania. W tym zakresie należy sporządzić odpowiednie 
uzasadnienie w projekcie. 
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Rozdział III. 

Prace konkursowe 

 

§11. Zakres i sposób opracowania Prac konkursowych. 

11.1. Praca konkursowa powinna wyczerpująco odpowiadać opisowi przedmiotu Konkursu 

zawartego w Rozdziale II niniejszego Regulaminu oraz powinna być przedstawiona w 

sposób pozwalający na jednoznaczne odczytanie koncepcji. 

11.2. Praca konkursowa powinna składać się z części graficznej i opisowej, opracowanych w 

czytelnej i trwałej technice graficznej. 

11.3. Cześć graficzna powinna być zaprezentowana na maksymalnie 4 sztywnych planszach 

formatu 100x70 cm w układzie poziomym. 

11.4. Opis do koncepcji należy złożyć w formie oprawionego zeszytu A3 (objętość do 4 stron 

opisu – podział na dwie kolumny A4, czcionka Arial wysokość 10 + 4 - plansze 

rysunkowe). 

11.5. Do części opisowej należy dołączyć płytę CD/DVD zawierającą zapis Pracy 

Konkursowej (zarówno części graficznej i opisowej) w postaci cyfrowej (format DOC, 

PDF lub JPG, TIF rozdzielczość min. 300dpi). 

11.6. Do części opisowej należy dołączyć wypełnioną tabelę kosztową będącą załącznikiem 

nr 4 do regulaminu konkursu. 

 

§12. Sposób składania Prac konkursowych 

12.1. Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie Organizatora Konkursu za pokwitowaniem 

złożenia (załącznik nr 2 do Regulaminu) w terminie, o którym mowa w § 6.1 lit. d) w 

godzinach 9:00 - 16:00 lub za pośrednictwem operatora pocztowego. 

12.2. Prace konkursowe należy składać w jednym opakowaniu opisanym jako „Konkurs 

urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania działek 

przy ul. Leszczyńskiego w Przemyślu” 

12.3. Prace konkursowe przyjmuje Sekretarz Organizacyjny Konkursu. Pokwitowanie złożenia 

Pracy konkursowej Sekretarz Organizacyjny Konkursu uzupełnia datą i godziną 

przyjęcia oraz podpisem. Jeden egzemplarz pokwitowania otrzymuje składający pracę, 

drugi pozostaje w dokumentacji Organizatora. 

12.4. Organizator nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia Prac konkursowych.  

 

§13. Sposób zachowania anonimowości Prac konkursowych 

13.1. Praca konkursowa nie może być podpisana. Praca musi być oznaczona dowolnym 6-

cyfrowym numerem rozpoznawczym wybranym przez Uczestnika. Numer ten należy 

umieścić na wszystkich elementach pracy w prawym górnym rogu (tj. na opakowaniu, na 

stronie tytułowej opisu, na planszach, na płycie CD/DVD, na pokwitowaniu oraz na 

kopercie, o której mowa poniżej). 

13.2. Do pracy konkursowej należy dołączyć w zamkniętej kopercie (uniemożliwiającej 

zapoznanie się z jej zawartością przed dokonaniem identyfikacji prac) oznaczonej 

napisem „ZAŁĄCZNIKI”, wszystkie wymagane w § 4.4. załączniki formalne. 

13.3. Koperty zawierające załączniki będą przechowywane przez Organizatora Konkursu w 

stanie nienaruszonym do chwili rozstrzygnięcia Konkursu. Otwarcia kopert dokona 

Komisja Konkursowa po rozstrzygnięciu Konkursu. 
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13.4. Prace konkursowe  powinny zawierać kopertę z adresem zwrotnym dla odesłania 

pokwitowania złożenia Pracy konkursowej. Dla zachowania anonimowości Prac 

konkursowych nazwa i adres podane w korespondencji nie mogą być nazwą i adresem 

Uczestnika Konkursu. 

§14. Odrzucenie Prac konkursowych 

14.1. Organizator Konkursu odrzuca Prace konkursowe, które: 

a) zostały złożone w siedzibie Organizatora Konkursu po terminie, 

b) zostały nadane w jednostce operatora pocztowego po upływie dnia, w którym 

oznaczono termin oddania prac, 

c) zostały dostarczone przez operatora pocztowego po upływie 4 dni od daty określonej 

jako termin złożenia Prac konkursowych; 

d) nie spełniają wymogów anonimowości określonych w §12 Regulaminu; 

e) nie spełniają zapisów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

14.2. Prace konkursowe złożone po terminie zostaną zwrócone bez ingerencji w ich  

zawartość na adres zgodnie z §13.4. 
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Rozdział IV. 

Ocena Prac konkursowych 

 

§15. Zasady oceny Prac Konkursowych 

Prace konkursowe będą oceniane według kryterium jakości rozwiązań projektowych w 

odniesieniu do zagadnień: 

 funkcjonalnych i przestrzennych (kategoria A), 

 estetycznych i krajobrazowych (kategoria B), 

 technicznych i ekonomicznych (kategoria C) 

 obszar powierzchni użytkowej mieszkań (kategoria D) 

 szacunkowa wartość netto dla całego zamierzenia budowlanego, w tym w odniesieniu do 

takich elementów jak kubatura, PZT, planowane wycinki drzew, nasadzenia, dojazdy 

(kategoria E) 

Dla D i E przyznane będą punkty od 1 minimum do 10 maksimum.  10 punktów zostanie 

przyznane dla maksymalnej wartości powierzchni użytkowej mieszkań i minimalnej kwoty E. 

Dla A,B,C ustalona zostanie wartość od 1 do 10 na podstawie średniej arytmetycznej wyników 

uzyskanych z indywidualnych ocen tych parametrów przez poszczególnych członków komisji 

zgodnie z podanym wzorem poniżej 

X=(X1+X2+X3+X4+X5+ Xn):n 

X– ocena parametru (A, B, C, D, E) 

X1,X2, X3, X4, X5 Xn – oceny przyznane przez poszczególnych członków komisji dla 

parametru X 

n - liczba członków komisji 

Ocena ogólna zostanie określona zgodnie z poniższym wzorem 

Q=(A*6+B*6+C*8+D*10+E*10)/10 

§16. Tryb procedowania Komisji Konkursowej  

16.1. Komisja Konkursowa w sposób bezstronny, z najwyższą starannością, kierując się 

kryteriami oceny określonymi w Regulaminie Konkursu, przepisami prawa oraz 

posiadaną wiedzą i doświadczeniem dokonuje oceny Prac konkursowych spełniających 

warunki określone w Regulaminie. 

16.2. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najlepszej Pracy konkursowej. 

16.3. Komisja Konkursowa wydaje pisemną opinię o każdej Pracy konkursowej ze 

wskazaniem spełniania kryteriów oceny Prac konkursowych.  

16.4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie 

głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

16.5. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych. 

16.6. Po rozstrzygnięciu Konkursu Komisja Konkursowa dokonuje identyfikacji autorów prac w 

oparciu o dane zawarte w dołączonych do prac zamkniętych kopertach. W przypadku 

braków w dokumentach o których mowa w §4.4, Organizator Konkursu wzywa do ich 

uzupełnienia i wyznacza na to czternastodniowy termin, który biegnie od momentu 

doręczenia uczestnikowi Konkursu wezwania. Uzupełnienie braków formalnych 

uważane jest za dokonane w terminie jeżeli zostało nadane u operatora pocztowego 

najpóźniej w 14 dniu od doręczenia wezwania. W przypadku braku uzupełnienia praca 

konkursowa zostaje odrzucona. 

16.7. Niezwłocznie po ustaleniu wyników Konkursu, Organizator Konkursu zawiadomi 

każdego z Uczestników o wynikach.  
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Rozdział V. 

Nagrody i wyróżnienia 

 

§17. Nagrody 

17.1. Nagrodami w Konkursie są nagrody pieniężne przyznane w następujących 

wysokościach: 

 I nagroda w wysokości 7.000 PLN (siedmiu tysięcy złotych) 

 II nagroda w wysokości 4.000 PLN (czterech tysięcy złotych) 

17.2. Komisja konkursowa może podjąć decyzję o przyznaniu nagród w innych wysokościach, 

pod warunkiem, iż cała pula nagród w wysokości 11.000 PLN (jedenastu tysięcy złotych) 

zostanie wypłacona. 

17.3. Autor I nagrody w konkursie zostanie zaproszony do negocjacji warunków umowy na 

opracowanie projektowe o charakterze realizacyjnym, uszczegółowiające Pracę 

konkursową. 

17.4. Wartość nagrody otrzymanej przez zwycięzcę Konkursu może być potrącona od 

wynagrodzenia za pracę projektową wykonaną przez zwycięzcę Konkursu. 

17.5. Komisja Konkursowa rozstrzyga Konkurs przyznając nagrody Pracom konkursowym, 

które otrzymały najlepsze oceny.  

17.6. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może odstąpić od przyznania 

nagród, jeśli suma punktów uzyskanych przez poszczególnych Uczestników Konkursu 

nie pozwoli na jednoznaczne wyłonienie dwóch laureatów. W przypadku uzyskania 

przez dwie lub więcej prac jednakowej, maksymalnej liczby punktów, Przewodniczący 

Komisji Konkursowej zarządza dodatkowe głosowanie z zastosowaniem zwykłej metody 

większościowej, w którym członkowie Komisji Konkursowej wskazują, która Praca 

konkursowa powinna otrzymać pierwszą i drugą nagrodę. Komisja nie przyzna nagród, 

jeśli stwierdzi, iż żadna z prac nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie. 

17.7. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone przez Organizatora Konkursu w terminie do 30 

dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. 

17.8. Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

 

§18. Wyróżnienia 

Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia pieniężne o łącznej wartości 5.000 PLN 

(pięciu tysięcy złotych). 

 

§19. Ogłoszenie wyników Konkursu 

19.1. Komisja Konkursowa ogłasza wyniki Konkursu i sporządza uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Konkursu. 

19.2. Wyniki Konkursu zawierają dane identyfikujące Uczestników Konkursu, w szczególności 

imiona i nazwiska osób wskazanych jako autorzy i współautorzy Prac konkursowych.  

19.3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 

informacji na Stronie internetowej Zamawiającego i w siedzibie Zamawiającego. 

Ponadto wyniki konkursu zostaną przesłane wszystkim Uczestnikom Konkursu. 

19.4. Wyniki Konkursu są również prezentowane na wystawie pokonkursowej, której  otwarcie 

odbędzie się w terminie określonym w §6.1 lit. e) Regulaminu.  
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Rozdział VI. 

Zobowiązania uczestników Konkursu i prawa autorskie 

 

§20. Prezentacja Prac Konkursowych na wystawie pokonkursowej 

Autor Pracy Konkursowej udziela nieodpłatnie Organizatorowi Konkursu licencji niewyłącznej 

na następujących polach eksploatacji: 

a) prezentacja Prac konkursowych na wystawie pokonkursowej, 

b) zwielokrotnienia i publikacji Pracy Konkursowej dowolną techniką i w dowolnych 

mediach. 

Licencja jest udzielana na okres roku od złożenia Pracy Konkursowej  

 

§21. Przeniesienie Praw autorskich do Prac konkursowych  

21.1. Uczestnik Konkursu, któremu przyznano nagrodę, z chwilą przyjęcia nagrody  przenosi 

na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe do całości Pracy konkursowej, na 

następujących polach eksploatacji: 

a) wykorzystanie i adaptacja pracy konkursowej do sporządzenia projektu budowlanego 

zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (wraz z rozwiązaniami 

towarzyszącymi organizacji budownictwa wielorodzinnego, w szczególności miejsce 

zabaw i rekreacji, miejsca parkingowe, architektura zieleni) na działkach o numerach 

ewidencyjnych 142/2, 142/4, 142/5, 142/8 położonych w Przemyślu przy ul. 

Leszczyńskiego i dalszej realizacji projektu.  

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu pracy konkursowej a także 

wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką reprograficzną, 

digitalizacji i zapisu elektronicznego, 

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową 

utrwalono, w tym wprowadzenie do obrotu oryginału albo tych egzemplarzy, 

d) w zakresie dokonywania zmian i modyfikacji; 

21.2. Organizator Konkursu nabywa prawo własności egzemplarza Pracy konkursowej  

Uczestnika, Konkursu, któremu przyznano nagrodę. 

21.3. Szczegółowe warunki dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do Pracy 

konkursowej zostały określone we wzorze umowy przenoszącej majątkowe prawa 

autorskie, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

21.4. Uczestnik zapewni, że osoby, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do Pracy 

konkursowej, nie będą wykonywały osobistych praw autorskich do Pracy konkursowej, w 

sposób uniemożliwiający wykorzystanie praw do tych utworów przez Organizatora 

Konkursu.  

 

§22. Odbiór nienagrodzonych Prac konkursowych 

Praca konkursowa, która nie została nagrodzona, na wniosek autora złożony w ciągu 14 dni 

od daty ogłoszenia wyników Konkursu, będzie do odebrania w siedzibie Organizatora (nie 

wcześniej niż miesiąc po ogłoszeniu wyników Konkursu). Egzemplarz Pracy konkursowej, 

której autor nie odbierze w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia wyników Konkursu, będzie 

podlegał zniszczeniu. 
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Rozdział VII. 

Załączniki do Regulaminu Konkursu 

 

§23. Załączniki do Regulaminu Konkursu 

Integralną częścią niniejszego Regulaminu są następujące załączniki: 

 

Załącznik 1 − oświadczenie Uczestnika Konkursu 

Załącznik 2 − pokwitowanie odbioru pracy konkursowej 

Załącznik 3 − umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych 

Załącznik 4 − tabela kosztowa 

Załącznik 5 − Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

Załącznik 6 − Mapa do celów informacyjnych 

Załącznik 7 − Wypis z rejestru gruntów 

Załącznik 8 − Wyrys z mapy ewidencyjnej 

Załącznik 9 − Oznaczenie granic terenu objętego opracowaniem 

Załącznik 10 − Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna 

Załącznik 11 − Warunki obsługi komunikacyjnej 
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