Załącznik do Zarządzenia
Nr SG.0050.16.2018 Wójta
Gminy Tymbark
z dnia 15 lutego 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU
na opracowanie
„Koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania przestrzeni publicznej z uwzględnieniem
skateparku przy Domu Kultury w Tymbarku”

Tymbark, luty 2018 r.

Rozdział 1
Organizator i ustalenia formalno – prawne konkursu
1. Organizatorem i Zamawiającym jest: Gmina Tymbark 34-650 Tymbark 49, tel. 18-3325637
2. Do konkursu nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz 1579 ze zm.).
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego opracowania prezentującego koncepcję architektoniczno –
urbanistyczną zagospodarowania przestrzeni publicznej z uwzględnieniem skateparku przy Domu Kultury
w Tymbarku, jako atrakcyjnej i dobrze zagospodarowanej.

Rozdział 2
Przedmiot konkursu i wymagania zakresu opracowania
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedstawiającej
sposób zagospodarowania przestrzeni przy Domu Kultury w Tymbarku. Koncepcja powinna określać
teren i jego relacje z otoczeniem, jak i zasady kształtowania przestrzeni publicznej.
2. Powierzchnia terenu objętego konkursem wynosi ok. 0,64 ha, obejmuje działkę ewid. nr 526/1, oraz
część działki ewid. nr 526/2, obręb ewidencyjny Tymbark, na której znajduje się budynek Domu
Kultury i płyta lodowiska.
3. Wymagany zakres opracowania.


należy zaproponować nowy sposób użytkowania działki celem ożywienia i podniesienia atrakcyjności
miejscowości w oparciu o przeznaczenie terenu wynikające z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,



wskazać należy: rodzaj nawierzchni, strukturę przestrzeni publicznej, formy zieleni: propozycja
przekształcenia, formy elementów małej architektury, zieleń,



zachować istniejącą drogę dojazdową w dotychczasowym miejscu,



uwzględnić modernizację istniejącego oświetlenia z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii,



uzyskać rozwiązania sprzyjające osobom niepełnosprawnym,



zastosować rozwiązania innowacyjne,

Rozdział 3
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział architekci będący absolwentami kierunku studiów architektura i
urbanistyka jak i studenci kierunku architektura i urbanistyka lub zespoły projektantów, w których co

najmniej jeden uczestnik spełnia ten warunek.
2. Do konkursu można złożyć wyłącznie jedną pracę. Uczestnik, który złoży więcej niż jedną pracę
konkursową zostanie wykluczony z konkursu, a jego prace zostaną odrzucone.

Rozdział 4
Terminarz konkursu, sposób porozumiewania się z Organizatorem oraz sposób udzielania odpowiedzi

1. Ogłoszenie Konkursu i udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Urzędu Gminy Tymbark - 15
luty 2018 r.
2. Składanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu do 21 lutego 2018 r.
3. Udzielanie odpowiedzi na pytania, które będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora,
bez wskazywania źródeł zapytań do 26 lutego 2018 r.
4. Ostateczny termin składania prac konkursowych przez Uczestników do 9 marca 2018r.
5. Rozstrzygnięcie konkursu, którego wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Organizatora: www.tymbark.pl; do 23 marca 2018r.
6. Wypłata nagrody w Konkursie do 2 kwietnia 2018r.
7. Organizator Konkursu zastrzega możliwość zmiany terminów, o których mowa powyżej, o czym
niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej Urzędu Gminy.
8. Porozumiewanie się z Organizatorem konkursu możliwe jest elektronicznie na adres e-mail:
z.kordeczka@tymbark.pl.
9. Wszystkie wyjaśnienia, odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany regulaminu publikowane będą na
stronie internetowej gminy Tymbark.

Rozdział 5
Komisja Konkursowa i Nagrody
1.

Zadania związane z niniejszym konkursem realizuje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta
Gminy Tymbark.

2.

Komisja Konkursowa w zakresie powierzonych jej prac jest niezależna.

3.

Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych.

Rozdział 6
Zakres i forma opracowania konkursowego
1. Opracowanie pracy konkursowej obejmuje obszar działki ew. nr 526/1 oraz część działki ew. nr 526/2
położonej w Tymbarku. Granice opracowania przedstawia załącznik Nr 1.
2. Forma opracowania.



pracę konkursową należy opracować w grafice barwnej, w technice trwałej, na planszy o minimalnych
wymiarach formatu A3.



do pracy konkursowej należy załączyć opis wyjaśniający jej ideę, szczegóły rozwiązań przestrzennych
i technicznych, ewentualnie szkice. Opis ten należy zmieścić w formacie A4 .



do pracy konkursowej wymagane jest dołączenie szczegółowego opisu rozwiązań sprzyjających
niepełnosprawnym oraz innowacyjności projektu,



do pracy konkursowej należy dołączyć wersję cyfrową,



na pracy konkursowej, części opisowej i na wersji elektronicznej należy umieścić napis: „Koncepcja
archtektoniczno – urbanistyczna zagospodarowania przestrzeni publicznej z uwzględnieniem
skateparku przy Domu Kultury w Tymbarku”

2. Na planszach i wersji elektronicznej nie należy umieszczać nazwisk autorów ani nazw firmowych.

Rozdział 7

Wykorzystanie prac konkursowych i prawa autorskie
1. Przewiduje się wykorzystanie prac konkursowych w dalszych pracach planistycznych i projektach
urbanistyczno-architektonicznych dla potrzeb gminy.
2. Autorzy prac konkursowych zachowują osobiste prawa autorskie, jednak Organizator Konkursu
zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wystawiania i publikowania prac konkursowych w całości
lub we fragmentach.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania całości lub fragmentów
nagrodzonych pracy konkursowych do dalszych prac projektowych.

Rozdział 8
Kryteria oceny prac konkursowych
1. Ocena prac konkursowych będzie dokonywana w oparciu o część graficzną i część opisową.
2. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów (łącznie 100 punktów):


jakość kompozycji przestrzennej i wartość proponowanych form, atrakcyjność wykreowanej
przestrzeni publicznej, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań – 80 punktów,



nawiązanie do istniejącej struktury urbanistycznej uwarunkowań miejsca, możliwość korzystania z
przestrzeni przez osoby w różnym wieku i różnej sprawności fizycznej – 20 punktów,

3. Każdy Członek Komisji Konkursowej dokona indywidualnej oceny pracy konkursowej i przyzna
punktację zgodnie z ust. 2.
4.

Liczba punktów od każdego członka komisji zostanie zsumowana i będzie stanowiła ostateczną liczbę
punktów przyznanych każdej pracy konkursowej.

Rozdział 9
Ustalenia wiążące Organizatora konkursu i uczestników Konkursu
1. Organizator konkursu oświadcza, że jest związany Regulaminem na czas trwania konkursu.
2. Udzielone przez Organizatora konkursu wyjaśnienia oraz ewentualne zmiany w Regulaminie konkursu
są wiążące dla wszystkich uczestników z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej
Organizatora konkursu.
Rozdział 10
Wykaz dokumentów i materiałów dostarczonych przez Zamawiającego
1. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zał. Nr 1
2. Mapa z zaznaczoną granicą opracowania – zał. Nr 2

Rozdział 11
Załączniki
1. Załącznik nr O1. oświadczenie uczestnika o związaniu z Regulaminem Konkursu i akceptacji jego
warunków
2. Załącznik nr O2. oświadczenie o prawach autorskich

