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Informacje ogólne: 

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO 
WRAZ Z WIELOFUNKCYJNYM DWORCEM KOLEJOWO – AUTOBUSOWYM W GOLENIOWIE 
powiązanego z CENTRUM KULTURY I  AKTYWNOŚCI LOKALNEJ na terenie przy pl. Piłsudskiego w 
Goleniowie. 

2. Zamawiającym jest:
Miasto i Gmina Goleniów
Plac Lotników 1
72-100 Goleniów
tel.: 91-46-98-200, i 91-46-98-222

www.goleniow.pl

ugim@goleniow.pl

Pełnomocnik Zamawiającego i Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Szczecin 
ul. Mariacka 10
70-546 Szczecin
tel.: 665 669975
www.szczecin.sarp.org.pl
szczecin@sarp.org.pl 
    
3. Forma konkursu:  Konkurs jest konkursem realizacyjnym, otwartym, dwuetapowym. Uczestnicy konkursu 
składają organizatorowi konkursu wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Sąd konkursowy  dopuści 
do udziału w konkursie i zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników, którzy spełnią warunki 
udziału w konkursie określone w niniejszym Regulaminie.

4. Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą. Z polską i angielską 
wersją ustawy Prawo zamówień publicznych można zapoznać się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl 
oraz  zasady konkursów architektonicznych,  urbanistyczno  –  architektonicznych  i  urbanistycznych  SARP 
Uchwałą Zarządu Głównego SARP nr 46 z dnia 28.03.2009 r.a także ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim  i  prawach  pokrewnych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  90,  poz.  631  z  późn.,  zm.)  oraz 
niniejszego Regulaminu. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone jest na stronie internetowej Organizatora 



konkursu www.szczecin.sarp.org.pl   w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
Goleniów) a także na stronie internetowej Zamawiającego  www.goleniow.pl   

4.1. Dostępność regulaminu konkursu i materiałów konkursowych: komplet materiałów dostępny na stronie 
internetowej Organizatora konkursu : www.szczecin.sarp.org.pl/goleniow  
4.2 Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

4.2. Konkurs zostanie unieważniony w przypadku, gdy nie zostanie złożona żaden wniosek o dopuszczenie 
do udziału w konkursie, nie wpłynie żadna praca konkursowa lub Sąd Konkursowy stwierdzi, że żadna praca 
nie spełnia Regulaminu konkursu.

5. Konkurs rekomendowany jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, jako 
spełniający wymagania procedury konkursowej SARP i otrzymał numer 957.
6. Celem konkursu  jest wyłonienie najlepszego projektu na  ZINTEGROWANY WĘZEŁ PRZESIADKOWY 
WRAZ Z WIELOFUNKCYJNYM DWORCEM KOLEJOWO – AUTOBUSOWYM W GOLENIOWIE powiązany 
z CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
W wyniku konkursu zostanie wskazany Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do udziału w 
postępowaniu o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji 
projektowej w trybie z wolnej ręki. Zamawiający zastrzega, że skieruje do zakwalifikowanego Uczestnika lub 
Uczestników zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem 
dysponowania przez Zamawiającego odpowiednimi środkami osobowymi, technicznymi i finansowymi na 
realizację przedsięwzięcia.

7. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. 

8. Terminy:
Ogłoszenie konkursu 13.03.2015.
Składanie anonimowych pytań o warunki uczestnictwa w konkursie do 07.04.2015.
Odpowiedzi na pytania 10.04.2015.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konk ursie najpó źniej 14.04.2015 godz. 18.00.
Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie 17.04.2015.

Termin zło żenia prac konkursowych – etap I: 03.06.2015. w godz . 12.00 – 18.00 w siedzibie SARP 
o/Szczecin ul. Mariacka 10 w Szczecinie.
Posiedzenie Sądu konkursowego 11-12.06.2015.
Powiadomienie o dopuszczeniu wybranych Uczestników do udziału w etapie II , wraz z wytycznymi 
do etapu II: 15.06.2015.
Powiadomienie odbędzie się poprzez podanie na stronie Organizatora konkursu kodów własnych 
Uczestników konkursu, których prace zakwalifikowały się do II etapu. 

Termin zło żenia prac konkursowych – etap II: 31.07.08.2015 w godz. 12.00  – 18.00 w siedzibie SARP 
o/Szczecin ul. Mariacka 10 w Szczecinie.
Posiedzenie Sądu konkursowego 06-07.08.2015.
Ogłoszenie wyników konkursu i dyskusja pokonkursowa 07.08.2015. godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy 
Goleniów

Wskazane terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator  niezwłocznie poinformuje 
Uczestników.

9.  Sposób  porozumiewania  si ę  Organizatora  z  Uczestnikami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i 
dokumentów określa art.. 27, Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi 
zmianami). 
Osobą upoważnioną do kontaktu z uczestnikami konkursu jest wyłącznie Sekretarz Konkursu. 
Wyklucza się zadawanie pytań dotyczących konkursu drogą inną niż elektroniczną (e-mail). 
Korespondencję należy kierować  za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie 
internetowej  konkursu  www.szczecin.sarp.org.pl/goleniow .
Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej 
Organizatora konkursu.
 
10. Uczestnicy mogą zwracać się do Organizatora w sprawie warunków dopuszczenia do udziału
w konkursie nie później niż 7 dni przed upływem terminu na składanie Wniosków, w pozostałych
sprawach nie później niż 14 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych, przewidzianego dla I 
etapu. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu korespondencji do Organizatora.



Organizator w porozumieniu z Zamawiającym będzie przekazywał wyjaśnienia skierowane do wszystkich 
Uczestników wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Organizatora konkursu 
www.szczecin.sarp.org.pl/goleniow . Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia oraz ewentualne zmiany w 
Regulaminie są wiążące dla wszystkich Uczestników z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej 
Organizatora. 

Sąd Konkursowy :

11. Sąd  Konkursowy stanowią:
arch. Włodzimierz Mucha – przewodniczący Sądu SARP o/Warszawa
arch. Marek Szymański – sędzia referent SARP o/Szczecin
arch. Tomasz Samborski – sędzia SARP o/Koszalin 
Tomasz Banach – UMiG Goleniów
arch. Marek Orłowski - zastępca sędziego

12. W przypadku odwołania członka Sądu Konkursowego z ramienia  SARP z przyczyn, o których mowa w 
art. 17 Ustawy lub innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie funkcji członka Sądu, w miejsce 
odwołanego zostanie powołany zastępca członka Sądu; będzie on sprawować funkcje sędziego 
konkursowego do końca przewodu konkursowego.

13. Do zadań Sądu Konkursowego należy opiniowanie Regulaminu konkursu i projektu ogłoszenia o 
konkursie,  opracowanie informacji o pracach konkursowych, ocena prac w etapie I i kwalifikacja 
Uczestników do etapu II, weryfikacja wytycznych konkursowych po I etapie,  wskazanie w II etapie prac, 
które powinny być nagrodzone i wyróżnione wraz z podaniem rodzaju i wysokości nagród,  wyłonienie 
najlepszej pracy, wydanie opinii do prac II etapu konkursu, przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia 
konkursu oraz przedstawienie wyników do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

14. Do prac Sądu konkursowego mogą zostać powołani eksperci w specjalnościach związanych z tematem 
konkursu, przez Zamawiającego, na wniosek przewodniczącego Sądu. 

Sekretarz konkursu:

15. Sekretarzem konkursu jest architekt Sławomir Wunsch.
16. Do zadań sekretarza konkursu  należy opracowanie, we współpracy z Zamawiającym, warunków 
konkursu, czuwanie nad zachowaniem w konkursie zasady anonimowości Uczestników konkursu i prac 
konkursowych, opracowywanie i zamieszczanie na stronie internetowej konkursu informacji dla Uczestników 
lub wyjaśnień Zamawiającego i Sądu, udzielanie informacji o konkursie, przeprowadzenie anonimizacji prac 
konkursowych,  zamieszczenie ogłoszeń wymaganych w konkursie,  sporządzenie dokumentacji konkursu. 
Sekretarz konkursu jako jedyny posiada dostęp do danych osobowych Uczestników i jest odpowiedzialny za 
zachowanie ich poufności. Prace konkursowe zło żone w konkursie pozostaj ą w pełni anonimowe do 
ogłoszenia wyników II etapu.  

Obszar i przedmiot konkursu, jego etapy i sposób pr ezentacji prac:

17. Obszar objęty konkursem to teren w rejonie placu Piłsudskiego / ulicy Dworcowej / ulicy Pułaskiego w 
Goleniowie
obejmujący działki o numerach ewidencyjnych: 
a) I etap realizacji :
 dz. nr 1/19,  63/1,  97/1,  1/10, 97/2, 559, 560

b) II etap realizacji:
jak wyżej oraz : dz. nr 1/6,  1/7, 1/21, 1/22, 1/8, 1/3, 1/24, 1/8, 1/9, 1/2, 

17.1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej terenu. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są 
samodzielnie zapoznać się z terenem opracowania konkursowego.

18. Przedmiotem pracy w I etapie konkursu  jest koncepcja zagospodarowania terenu 
z ukazaniem powiązań funkcjonalno – przestrzennych z otoczeniem,  koncepcja architektoniczna nowej 
zabudowy z ewentualną adaptacją istniejącej zabudowy na terenie konkursu. Decyzja o adaptacji lub 
likwidacji istniejącej zabudowy należy do Uczestników konkursu.

Od Uczestników oczekuje się:



-  zdefiniowania sposobu rozwiązania styków terenów miejskich z wyznaczonymi granicami pasa 
obszarów torów i infrastruktury kolejowej.
- propozycji układu przestrzeni otwartych i zabudowanych oraz zieleni, 
- propozycji układu komunikacyjnego (ulice, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, parkingi, pętla autobusowa, 
dworzec kolejowy)
- dokonanie analizy i ustalenie programu dla terenu objętego konkursem z uwzględnieniem funkcji 
transportowych, kulturalnych, publicznych,
- płynnego połączenia funkcji transportowej z funkcją kulturalną,
- stworzenia miejsca użytecznego, przyjaznego i atrakcyjnego dla mieszkańców  miasta.

Przedmiotem pracy w II etapie konkursu  jest opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej 
powyższego zakresu zadań konkursowych.

Praca konkursowa winna posiadać taki stopień szczegółowości, który umożliwi prawidłową ocenę według 
założonych przez Zamawiającego kryteriów oceny.

Zamawiaj ący i Organizator konkursu zastrzegaj ą sobie prawo do zmian w wytycznych konkursowych 
do II etapu konkursu, wynikaj ących z wniosków przyj ętych po jego I etapie.

19. Pierwszym etapem realizacji inwestycji  będącej nast ępstwem konkursu b ędzie ZINTEGROWANY 
WĘZEŁ PRZESIADKOWY WRAZ Z WIELOFUNKCYJNYM DWORCEM KOL EJOWO – AUTOBUSOWYM . 
Zakres terenowy I etapu inwestycji okre śla program ideowo funkcjonalny. Przewidywany 
maksymalny ł ączny koszt pierwszego etapu realizacji inwestycji n a podstawie pracy konkursowej 
wynosi 20 mln zł.   Powyższy koszt obejmuje całkowity koszt robót budowlanych, obejmujący w 
szczególności koszty wzniesienia i adaptacji obiektów, ich pełnego wyposażenia oraz koszt robót 
związanych z zagospodarowaniem terenu obiektów.

20. Kryteria oceny prac konkursowych: 
Ocena prac konkursowych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część graficzną i część opisową pracy 
konkursowej. Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów :

• racjonalne etapowanie inwestycji umożliwiające komfortowe funkcjonowanie części wykonywanych 
w pierwszym etapie inwestycji, tj. węzła przesiadkowego z dworcem kolejowo - autobusowym

• funkcjonalność całości założenia jak i jego części
• integralność kompozycji
• sprzyjanie tworzeniu więzi społecznych
• możliwość łatwej adaptacji do zmiennych potrzeb
• wpisanie w strukturę miasta 
• niskie koszty eksploatacji
• koszty realizacji inwestycji
• możliwość wyodrębnienia niezależnych zadań inwestycyjnych
• możliwość kontynuacji inwestycji w dalszych etapach bez istotnej ingerencji w część zrealizowaną w 

I etapie inwestycji

Kryteria wymienione powyżej są równoważne, rozpatrywane całościowo przez każdego z sędziów 
indywidualnie i decydują łącznie o ocenie w 100%, dokonywanej przez głosowanie. Sędziowie mają równe 
prawa w głosowaniu. W spornych sytuacjach niemożliwych do rozwiązania większością głosów decyduje 
głos przewodniczącego Sądu.

21. Prace konkursowe w etapie I konkursu  należy prezentować w następujący sposób:
a) Dwie lekkie, sztywne plansze o formacie 100x70 cm w  układzie pionowym. Plansza winna obligatoryjnie 
zawierać koncepcję zagospodarowania terenu wraz z rzutami parterów projektowanych obiektów skali 1 : 
500, charakterystyczny przekrój w skali 1 : 500 oraz 2 wizualizacje: 1- widok „z lotu ptaka” , 2 - widok z ulicy 
Konstytucji 3 Maja.  Ponadto Uczestnik ma swobodę w zakresie pozostałej zawartości planszy, przy czym 
winna ona w sposób przejrzysty i możliwie najpełniejszy przedstawiać wizję projektową całości zespołu i 
ukazywać jego relacje z otoczeniem.
b) Oprawiony zeszyt formatu A4 złożona z wydruku planszy w formacie A3 oraz tekstu-opisu na dwóch 
stronach formatu A4 lub jednej formatu A3. Uczestnik ma swobodę w zakresie zawartości tekstu-opisu. 
Niemniej jednak część opisowa winna stanowić komentarz, dopełnienie części graficznej etapu I, w sposób 
przejrzysty i możliwie najpełniejszy opisywać wizję projektową całości zespołu i jego relacje z otoczeniem.
c) Płyta CD lub DVD zawierająca zapis elektroniczny w formacie PDF następujących elementów:



· plansz w rozmiarze 100x70cm
· plansz w rozmiarze A3
· tekstu – opisu koncepcji wraz z podaniem szacowanych kosztów inwestycji (z kosztami poszczególnych 
etapów inwestycji).
Opracowanie musi jasno pokazać podział na etapy realizacji inwestycji – rysunkowo, w opisie i podziale 
kosztów inwestycji. Prace powinny być oznaczone numerem rozpoznawczym zgodnie z pkt. 37 regulaminu.
Praca w zapisie elektronicznym powinna być pozbawiona oznaczeń identyfikujących i danych osobowych.
Plansze powinny posiadać w górnych rogach otwory montażowe umożliwiające ich powieszenie.

22. Prace konkursowe w etapie II  konkursu  należy prezentować w następujący sposób:
a) Nie więcej niż sześć lekkich, sztywnych plansz o formacie 100x70 w układzie pionowym. Plansze powinny 
zawierać następujące elementy:
• Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500,
• Rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:250 (powierzchnie i nazwy poszczególnych pomieszczeń
należy wpisać na rzutach lub w tabelach umieszczonych przy rysunku) z uwzględnieniem wymogów 
programowych i wytycznych zawartych w załącznikach A i B do Regulaminu,
• Charakterystyczne przekroje w skali 1:250,
• Rozwinięcia głównych elewacji z określeniem ich kolorystyki i przyjętych rozwiązań
materiałowych w skali 1:250,
• Perspektywy i wizualizacje niezbędne do przedstawienia koncepcji, z zaznaczeniem miejsca
i kąta danego ujęcia na planszy koncepcji zagospodarowania terenu; przy czym obligatoryjne są
wizualizacje: całości zespołu z „lotu ptaka”, widok z ul. Konstytucji 3 Maja oraz widoki głównych wnętrz 
centrum. 
• Fragmenty/detale elewacji - widok i przekrój w skali  umożliwiającej zrozumienie
przyjętych rozwiązań materiałowo – technicznych poszczególnych obiektów (nie obligatoryjnie),
• Oznakowanie części zabudowy: starych, nowych i przeznaczonych do wyburzenia,
b) Oprawiony zeszyt formatu A4 zawierający opis. Objętość zeszytu nie powinna przekraczać 10 
ponumerowanych stron. Tekst powinien zawierać  uszczegółowiony opis koncepcji zabudowy i 
zagospodarowania terenu oraz innych założeń, w tym powiązań z terenami sąsiadującymi,  opis 
materiałowo-techniczny i bilans powierzchni w tabeli programowej,  opis elementów koncepcji trudnych do 
pokazania na rysunkach oraz  określenie szacunkowych kosztów realizacji całego przedsięwzięcia i jego 
etapów (ze szczególnym uwzględnieniem etapu I inwestycji), pod klucz: projektu budowlanego, dokumentacji 
wykonawczej, modernizacji istniejącej zabudowy i budowy nowych obiektów z pełnym wyposażeniem (z 
ewentualnym podziałem na etapy inwestycji). Dopuszcza się ilustrowanie tekstu opisu schematami i innymi 
rysunkami pod warunkiem zmieszczenia ich w ramach objętości 10 stron.
c) Oprawiony zeszyt formatu A3 złożony z wydrukowanych w tym formacie wszystkich plansz
d) Płyta CD lub DVD zawierająca zapis elektroniczny w formacie PDF następujących elementów:
· wszystkie plansze w formacie 100x70 cm
· wszystkie plansze w formacie A3
· opis koncepcji (z pkt. 21 b)

Opracowanie musi jasno pokazać podział na etapy realizacji inwestycji – rysunkowo, w opisie i podziale 
kosztów inwestycji. Prace powinny być oznaczone numerem rozpoznawczym zgodnie z pkt. 37 regulaminu.
Praca w zapisie elektronicznym powinna być pozbawiona oznaczeń identyfikujących i danych osobowych.
Plansze powinny posiadać w górnych rogach otwory montażowe umożliwiające ich powieszenie.

23. Miejsce i termin składania prac konkursowych pr zez uczestników dopuszczonych w konkursie: 
Prace konkursowe należy składać w terminach podanych w pkt. 8, odpowiednio dla I etapu konkursu i II 
etapu konkursu , za pokwitowaniem złożenia Pracy konkursowej (załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu) w 
siedzibie Organizatora konkursu, przy ul. Mariackiej 10 w Szczecinie. Prace konkursowe dostarczone po 
terminie nie  będą brane pod uwagę; zostaną zwrócone przez Sekretarza Sądu konkursowego po 
rozstrzygnięciu konkursu.
Prace konkursowe doręczane za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej uznane będą za złożone w 
terminie tylko, jeżeli dotrą do siedziby Organizatora konkursu w terminach podanych w pkt. 8 odpowiednio 
dla I etapu konkursu i II etapu konkursu. Na opakowaniu przesyłki zawierającej Pracę konkursową nie 
można umieszczać nazw oraz znaków graficznych umożliwiających identyfikację autora Pracy konkursowej 
przed rozstrzygnięciem konkursu. Koszty związane z dostarczeniem przesyłki zawierającej Pracę 
konkursową pokrywa Uczestnik konkursu przed jej nadaniem. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu 
kosztów przesyłki Pracy konkursowej. W przypadku przesyłki międzynarodowej, Uczestnik konkursu 
powinien upewnić się w placówce pocztowej lub w firmie kurierskiej, że przesyłka zostanie doręczona w 
terminie oraz, że zostaną załatwione wszelkie formalności związane z transportem międzynarodowym.
Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą kurierską, bez adresu zwrotnego, w zamkniętym opakowaniu 
opisanym: 



KONKURS NA ZINTEGROWANY WĘZEŁ PRZESIADKOWY WRAZ Z WIELOFUNKCYJNYM DWORCEM 
KOLEJOWO – AUTOBUSOWYM W GOLENIOWIE powiązany z CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI 
LOKALNEJ.

Prace konkursowe przekazuje się za pokwitowaniem na druku/formularzu (zał.7).

Potwierdzenie odbioru stanowić będzie dowód upoważniający do odbioru nagród określonych decyzją Sądu 
Konkursowego lub odbioru nie nagrodzonych prac.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania prac II 
etapu konkursu.

24. Materiały wykraczające poza zakres pracy konkursowej nie będą rozpatrywane.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

25. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w 
konkursie, bądź podmioty występujące wspólnie, zwane również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi 
udział w konkursie. W konkursie mogą brać udział podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i 
doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania tego zamówienia, 
a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, które 
zostanie udzielone po rozstrzygnięciu konkursu. 
W celu potwierdzenia spełniania tych warunków Uczestnicy składają w ramach Wniosku oświadczenie 
(załącznik nr 3 do Regulaminu), że przynajmniej 1 osoba w zespole projektowym posiada  wykształcenie 
wyższe architektoniczne i uprawnienia projektowe obowiązujące na terenie Polski oraz członkostwo w Izbie 
Architektów RP, oraz że ma w dorobku zawodowym wykonanie przynajmniej dwóch fizycznie zrealizowanych 
projektów o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2000 m2 każdy.

Z udziału w konkursie wyklucza się osoby biorące udział w organizacji konkursu i opracowaniu
Regulaminu, członków Sądu konkursowego i podmioty, które z nimi współpracują lub współpracowały w 
okresie ostatnich 2 lat  (licząc do dnia ogłoszenia konkursu), ekspertów oraz Uczestników, którzy podlegają 
wykluczeniu w związku z wymaganiami określonymi w art. 24 Ustawy. 

26. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden Wniosek ( załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz tylko jedną 
pracę konkursową. Uczestnik, który złoży więcej niż jeden Wniosek lub pracę zostanie wykluczony z 
konkursu, a wszystkie prace konkursowe sporządzone z jego udziałem zostaną odrzucone. Za złożenie 
Wniosku i Pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem.

27. Krajowi Uczestnicy, mający siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium RP wraz z Wnioskiem
składają: pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika w konkursie (załącznik nr 2) oraz oświadczenia 
(załączniki 3 - 6) dotyczące spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie i związaniu jego warunkami w 
tym oświadczenie dotyczące uprawnień (załącznik 5a), do którego Uczestnik dołącza kopię uprawnień oraz 
przynależności do Izby Architektów RP.

28. Zagraniczni Uczestnicy konkursu mający siedzibę (miejsce zamieszkania) poza terytorium RP wraz z 
Wnioskiem składają   pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika w konkursie (załącznik nr 2) oraz 
oświadczenia (załączniki 3 - 6) dotyczące spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie i związaniu jego 
warunkami w tym oświadczenie dotyczące uprawnień, do którego Uczestnik dołącza  oświadczenie 
dotyczące uprawnień (załącznik 5b), w którym Uczestnik zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu 
zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie 
zgodnie z wymogami prawa polskiego. Zaświadczenie Uczestnik zobowiązany jest złożyć po zaproszeniu go 
przez Zamawiającego do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego opisanego w regulaminie 
konkursu.

29. Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie mają obowiązek ustanowić pełnomocnika
uprawnionego do złożenia Wniosku, pracy konkursowej oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych 
Regulaminem (załącznik nr 2).

30. Sposób reprezentacji Uczestnika. Każdy Uczestnik może ustanowić pełnomocnika, uprawnionego do 
złożenia Wniosku, pracy konkursowej oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych Regulaminem. 
Pełnomocnictwo musi być  podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Uczestnika. Osobą uprawnioną jest:  Uczestnik, jeżeli jest osobą fizyczną,  osoba upoważniona (osoby 
upoważnione), zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania oświadczeń woli, w imieniu osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.



31. Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Przystępując do konkursu każdy
z Uczestników wraz z Wnioskiem składa oświadczenie (załącznik nr 4) o związaniu regulaminem konkursu, 
który m/innymi mówi, iż w przypadku nagrodzenia jego pracy konkursowej, przenosi na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do tej pracy, w zakresie i na warunkach w nim określonych.

Sposób, miejsce i termin składania Wniosku, o świadcze ń i dokumentów:  

32. Wniosek o uczestnictwo w konkursie oraz wymagane Regulaminem oświadczenia i dokumenty 
Uczestnicy przekazują w formie papierowej, z oryginalnymi podpisami, w Siedzibie Organizatora - 
bezpośrednio albo za pośrednictwem poczty lub kuriera. Wszystkie dokumenty należy umieścić w kopercie z 
opisem: 
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE
KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ ZINTEGROWANEGO WĘZŁA 
PRZESIADKOWEGO WRAZ Z WIELOFUNKCYJNYM DWORCEM KOLEJOWO – AUTOBUSOWYM W 
GOLENIOWIE powiązanego z CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ.
wraz z podaniem nazwy i adresu Uczestnika lub pełnomocnika. Termin składania Wniosków upływa o 
godzinie 18.00 dnia 14.04.2015. Jest to termin nieprzekraczalny dla wszystkich w/wym sposobów 
przekazania Wniosków.
Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Wniosku. Oświadczenia i 
dokumenty oraz Wniosek należy zachować w oryginale na czas trwania konkursu. W przypadku, gdy 
informacje zawarte we Wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą:
“INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU
ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003r nr 
153 poz. 1503 ze zmianami)” i powinny być umieszczone w osobnej kopercie wewnętrznej.

33. Wycofanie Wniosku lub wprowadzenie zmian może nastąpić wyłącznie przed upływem terminu
składania Wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu Wniosku musi zostać
złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia Wniosku.
„ZMIANA/WYCOFANIE – WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA 
OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ  ZINTEGROWANEGO WĘZŁA 
PRZESIADKOWEGO WRAZ Z WIELOFUNKCYJNYM DWORCEM KOLEJOWO – AUTOBUSOWYM W 
GOLENIOWIE powiązanego z CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ.

34. Oceny Wniosków dokonuje Sąd Konkursowy – co najmniej 2 członków. Za pośrednictwem poczty 
elektronicznej Organizator  zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników, którzy spełniają 
wymagania określone w Regulaminie.

35. Wycofanie pracy konkursowej złożonej przez Uczestnika może nastąpić wyłącznie przed upływem 
terminu składania prac i po przedstawieniu przez Uczestnika lub pełnomocnika oryginalnego pokwitowania 
złożenia pracy konkursowej, wystawionego przez Zamawiającego.

36. Wprowadzenie zmian i uzupełnień do pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie przed upływem terminu 
do składania prac i musi być przeprowadzone z zachowaniem wymogów określonych dla pracy, z 
zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie:
 „ZMIANA/UZUPEŁNIENIE PRACY KONKURSOWEJ NA OPRACOWANIE KONCEPCJI
ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ Z 
WIELOFUNKCYJNYM DWORCEM KOLEJOWO – AUTOBUSOWYM W GOLENIOWIE powiązanego z 
CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ.

37. Sposób składania prac konkursowych.  Na żadnej z plansz opracowania graficznego, stron opisu 
pracy konkursowej, w zapisie cyfrowym jak i jej opakowaniu nie można umieszczać opisów lub znaków 
graficznych umożliwiających identyfikację autora pracy przed rozstrzygnięciem konkursu. Prace konkursowe
zawierające oznaczenia, o których mowa powyżej, nie będą podlegać ocenie w ramach konkursu
i zostaną odrzucone. 
Praca konkursowa (opakowanie zewn ętrzne, wszystkie plansze oraz cz ęść opisowa i płyta CD/DVD) 
musi by ć oznaczona sze ściocyfrowym numerem rozpoznawczym wybranym dowolnie  przez 
Uczestnika, dalej zwanym Numerem. Numer nale ży umie ścić na wszystkich elementach pracy w ich 
prawym górny rogu.  Do pracy (etap I i etap II) należy dołączyć kopertę (wewnątrz opakowania), 
zawierającą kartę identyfikacyjną oznaczoną tym samym Numerem (dla obu etapów konkursu) i zawierającą 
informacje o składzie autorskim (załącznik nr 7). Prace konkursowe należy składać w opakowaniach 



uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania, opatrzonych 
napisem:
 „KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ 
ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ Z WIELOFUNKCYJNYM DWORCEM 
KOLEJOWO – AUTOBUSOWYM W GOLENIOWIE powiązanego z CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI 
LOKALNEJ oraz oznaczonych Numerem. W przypadku przesłania pracy konkursowej za pośrednictwem 
poczty lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na formularzu pokwitowania nie mogą być adresami i 
nazwą Uczestnika.
Uczestnicy zobowiązani są ponieść wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac. 
Organizator nie przewiduje zwrotu tych kosztów.

38. Prace konkursowe zostaną zaszyfrowane przez sekretarza Sądu poprzez nadanie trzycyfrowego kodu 
każdej pracy konkursowej. Z czynności anonimizacji prac konkursowych sporządzony zostanie protokół, 
który zostanie przekazany Zamawiającemu.

39. Zasady oceny prac konkursowych:
Oceny prac konkursowych dokonuje Jury na posiedzeniach zamkniętych, w zakresie zgodności tych prac z 
wymaganiami określonymi w pkt. 19 - 22. Zakłada się, że do II etapu konkursu zakwalifikuje się nie więcej 
niż sześciu Uczestników. Po rozstrzygnięciu II etapu konkursu Sąd dokonuje identyfikacji prac konkursowych 
w oparciu o numer umieszczony na Karcie identyfikacyjnej. W przypadku stwierdzenia po identyfikacji, że 
praca konkursowa została złożona przez Uczestnika, który nie został dopuszczony do udziału w konkursie, 
taka praca zostanie uznana za nieważną, a za pracę najlepszą zostanie uznana kolejna praca konkursowa 
najlepiej oceniona przez Jury.

40. Nagrody:  Sąd konkursowy  przyzna nagrody Uczestnikom, którzy uzyskają najwyższe oceny za prace 
konkursowe zaprezentowane w II etapie konkursu. O rodzaju i wysokości nagród decyduje Sąd Konkursowy, 
w oparciu o kryteria oceny, określone w Regulaminie. Suma nagród pieniężnych i zwrotów kosztów prac II 
etapu wynosi 70 000 zł netto,

• 1 nagroda: 10.000 zł brutto, oraz zaproszenie do negocjacji  z wolnej ręki o prace projektowe 
obejmujące zakres  konkursu. 

• 2 nagroda: 10 000 zł brutto
• 3 nagroda: 5 000 zł brutto
• zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych uczestnikom II etapu: w wysokości  7 500 zł netto 

za każdą pracę. 

Zamawiający  gwarantuje wypłatę całej puli nagród, przy czym Sąd Konkursowy może zadecydować o innym 
podziale nagród.

41. Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który według Sądu przedstawi pracę konkursową 
najlepiej spełniającą kryteria oceny, określone w Regulaminie. Kolejne nagrody zostaną przyznane 
Uczestnikom, którzy po uszeregowaniu prac konkursowych w wyniku oceny przez Jury zajmą kolejne 
miejsca w konkursie. Nagrody pieniężne Zamawiający wypłaci w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie 
dłuższym niż 30 dni od daty publikacji przez Organizatora ogłoszenia o wynikach konkursu.

42. Zamawiający zaprosi autora (lub zespół autorski)  zwycięskiej pracy konkursowej  do negocjacji 
warunków realizacji zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki nie później niż 14 dni od 
daty ogłoszenia wyników konkursu, przy czym zamówienie to będzie podzielone na etapy obejmujące 
poszczególne zadania inwestycyjne.  Wysokość wynagrodzenia projektanta, który wykona zamówienie 
publiczne polegające na szczegółowym opracowaniu wybranej do realizacji pracy konkursowej jako 
dokumentacji budowlano – wykonawczej wynosić będzie 4% szacunkowych kosztów realizacji danego etapu 
inwestycji , określonych wg kosztorysu szacunkowego; wynagrodzenie to obejmuje nadzór autorski nad 
realizacją projektu.

43. SPOSÓB PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMO ŚCI WYNIKÓW KONKURSU:  Ogłoszenie o 
wynikach konkursu zostanie opublikowane na stronach internetowych Organizatora 
www.szczecin.sarp.org.pl/goleniow     i Zamawiającego www.goleniow.pl  . Organizator  zawiadomi również 
bezpośrednio Uczestników, którzy złożyli prace, informując jednocześnie o miejscu i czasie trwania wystawy 
prac konkursowych i terminie publicznej dyskusji pokonkursowej. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, 
jego wyniki zostaną również opublikowane w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

44. Zamawiający planuje wystawę prac konkursowych oraz opracowanie wydawnictwa pokonkursowego, w 
formie folderu, który opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego: www.goleniow.pl oraz stronie 



internetowej Organizatora konkursu SARP oddział Szczecin www.szczecin.sarp.org.pl/goleniow     .

45. Prace konkursowe złożone w I etapie Organizator zwróci na żądanie Uczestnika za okazaniem 
pokwitowania złożenia pracy konkursowej nie wcześniej niż dwa miesiące po ogłoszeniu wyników konkursu.
Zwrot pracy będzie dokonany w siedzibie Organizatora.

46.  Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych wraz z określeniem pól eksploatacji 
prac konkursowych:
Konkurs prowadzony będzie z poszanowaniem autorskich praw majątkowych i osobistych Uczestników. 
Zamawiający z dniem wypłaty nagrody nabywa własność egzemplarzy wszystkich  prac konkursowych II 
etapu konkursu i zastrzega sobie prawo reprodukcji i publicznej prezentacji wszystkich prac i ich folderów, 
dowolnymi środkami oraz wykonywania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów, folderów, plakatów w 
celach promocyjnych  bez uiszczania honorarium autorskiego  z tego tytułu. Autorzy nagrodzonych prac 
konkursowych z dniem wypłaty nagrody przenoszą na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe i 
prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z prac oraz udzielają 
Zamawiającemu wyłącznego prawa do zezwalania na korzystanie z autorskich praw zależnych. 
Przeniesienie praw autorskich następuje w zakresie poniższych pól eksploatacji:
a) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego, drukarską, video;
b) publiczne odtwarzanie, wystawianie;
c) nadawanie, re-emitowanie,
d) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;
e) użyczanie, najem.

47. Uczestnikom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie (protest, skarga, odwołanie), z 
zastrzeżeniem, że środki ochrony prawnej nie przysługują wobec rozstrzygnięcia Sądu w zakresie oceny 
prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac.
- W toku postępowania Uczestnikom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Prawie Zamówień 

Publicznych.

-  Środki  ochrony prawnej  przysługują  Uczestnikom konkursu,  a  także innym  osobom,  jeżeli  ich  interes 

prawny  w  uzyskaniu  zamówienia  doznał  lub  może  doznać  uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez 

Zamawiającego przepisów ustawy 

- W przypadku skorzystania ze środków ochrony prawnej przez któregokolwiek z Uczestników konkursu, 

termin  związania  warunkami  konkursu  i  wydania  nagrody  ulega  przedłużeniu  do  chwili  prawomocnego 

zakończenia procedur w przedmiocie rozpoznania środków ochrony prawnej. 

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

-  Protest  winien wskazywać  oprotestowaną  czynność  lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać 

żądanie,  zwięzłe  przytoczenie  zarzutów  oraz  okoliczności  faktycznych  i  prawnych  uzasadniających 

wniesienie protestu.

48. Zakres zamówienia publicznego udzielonego  w trybie zamówienia z wolnej r ęki po 
rozstrzygni ęciu konkursu:  Przedmiotem umowy zawartej między Zamawiającym (Miasto i Gmina 
Goleniów) i Autorem (Zespołem Autorskim) zwycięskiego projektu w konkursie, zwanym dalej Wykonawcą 
Projektu będzie wykonanie projektu budowlanego (zgodnie z art.34 ust. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 
Budowlane, Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm. Oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.u. Nr 120, poz. 1133 z 
późn. zm) i wykonawczego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych) ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ Z 
WIELOFUNKCYJNYM DWORCEM KOLEJOWO – AUTOBUSOWYM W GOLENIOWIE powiązanym z 
CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami, w 
tym pozwoleniem na budowę, projektów wnętrz, opracowanie specyfikacji technicznej i odbioru robót  i 
innych specjalistycznych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia na wybór wykonawcy robót pod klucz oraz przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw 
autorskich do wykonanej dokumentacji. Przedmiot umowy zostanie wykonany na podstawie zwycięskiej 
koncepcji architektonicznej, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia Wykonawcy Projektu 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian w stosunku do tej koncepcji, jeżeli uzna to za celowe z 



uwagi na warunki realizacji lub przeznaczenie obiektu.
Prace projektowe będą zlecane etapami, przy czym pierwszy etap stanowić będzie ZINTEGROWANY 
WĘZEŁ PRZESIADKOWY WRAZ Z WIELOFUNKCYJNYM DWORCEM KOLEJOWO – AUTOBUSOWYM W 
GOLENIOWIE. 

49. Do obowiązków Wykonawcy Projektu w ramach zawartych umów z Zamawiającym będą należeć 
czynności wymienione w załączniku G: istotne zapisy umowy o prace projektowe, będącej następstwem 
rozstrzygnięcia konkursu

50. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie umowy (etapów umowy), o której mowa w pkt. 48, 49 
oraz etapowanie prac i płatności Zamawiający i Wykonawca Projektu ustalą w wyniku negocjacji, w oparciu o 
warunki niniejszego konkursu i zgodnie z pkt. 42 niniejszego regulaminu. Umowa  na projekt I etapu 
realizacji inwestycji, czyli ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ Z 
WIELOFUNKCYJNYM DWORCEM KOLEJOWO – AUTOBUSOWYM W GOLENIOWIE zostanie zawarta w 
terminie do 30 dni od zaproszenia do negocjacji Autora ( lub Zespołu Autorskiego) zwycięskiej pracy 
konkursowej. 
Umowa na pozostały zakres projektu objętego konkursem, tj. CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI 
LOKALNEJ  zostanie zawarta na tych samych warunkach jak umowa na I etap realizacji inwestycji.

51. Wykonawca Projektu zobowiązuje się, że wykonanie umowy zostanie powierzone osobom
posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy czym dokumentacja projektowa zostanie 
podpisana przez osoby, które zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione 
do wykonania dokumentacji projektowej dla celów uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 
udzieleniu pozwolenia na budowę.

52. Wykonawca Projektu oświadczy, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszelkich
opracowań będących przedmiotem umowy oraz, że przy wykonywaniu umowy nie naruszy żadnych
praw autorskich, ani innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.

53. Wykonawca Projektu przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich
opracowań będących przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na
następujących polach eksploatacji, wymienionych w Ustawie o prawach autorskich i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631), dotyczących w szczególności:
a) realizacji projektu,
b) utrwalania,
c) zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie
odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video,
techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika,
d) wprowadzania do obrotu,
e) wykonania lub zlecania innym podmiotom zależnych praw autorskich,
f) publicznego udostępniania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji,
wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,
g) wprowadzania poprawek w trakcie budowy, nie naruszających w sposób istotny założeń
przestrzennych projektu,
h) wprowadzania zmian w wystroju wnętrza.
Przeniesienie powyższych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą dokonania przez niego odbioru
poszczególnych opracowań.

54. Wykonawcy Projektu zapewnia się nieograniczone w czasie prawo do korzystania w kraju i poza jego 
granicami, wyłącznie w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych), referencyjnych i promocyjnych, z 
projektów będących przedmiotem praw autorskich na polach, o których mowa w pkt. 58 b, c, f, g bez prawa 
pobierania wynagrodzenia lub innych bezpośrednich korzyści z tego tytułu przez Wykonawcę Projektu lub 
osoby trzecie.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,
Załącznik nr 2 - Wzór pełnomocnictwa
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków Regulaminu konkursu,
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o związaniu warunkami konkursu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o uprawnieniach architektonicznych
Załącznik nr 6 - Oświadczenie  o nie podleganiu wykluczeniu (PZP)



Załącznik nr 7 - Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej,
Załącznik nr 8 - Karta identyfikacyjna pracy konkursowej,

Załącznik A - Program ideowo-funkcjonalny
Załącznik B– Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana istniejących na terenie konkursowym obiektów,
Załącznik C – Inwentaryzacja zieleni
Załącznik D – podkład geodezyjny terenu konkursu - pdf
Załącznik E – podkład geodezyjny terenu konkursu - dwg
Załącznik F – zdjęcia terenu konkursowego 
Załącznik G – istotne zapisy umowy o prace projektowe, będącej następstwem rozstrzygnięcia konkursu
Załącznik H – wytyczne dotyczące rampy wojskowej


