
GMINA MIASTA RADOMIA 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU 

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego 
„Opracowanie koncepcji  rewitalizacji Parku im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu” 
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  
 

 

na „Opracowanie koncepcji  rewitalizacji Parku im. Tadeusza 
Kościuszki w Radomiu” 

 
 
publikacja obowiązkowa  
publikacja nieobowiązkowa  
  

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAśNIONE DO KONTAKTÓW  

Nazwa: Gmina Miasta Radom – Urząd Miejski w Radomiu  
Prowadzący sprawę: Wydział Architekturay Urz ędu Miejskiego w Radomiu 

Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30 

Miejscowość: 
Radom 

Kod pocztowy: 
26-600 

Województwo: 
mazowieckie 

Nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów: 
Szymon Bogusz  

Tel.: (048) 36 20 448 

 Fax: (048) 36 20 532 

Adresy internetowe (jeŜeli dotyczy) 
www.bip.radom.pl 
 

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNO ŚCI 

 Administracja rządowa centralna  
 Administracja rządowa terenowa 
 Administracja samorządowa 
 Podmiot prawa publicznego 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub 
trybunał 

 Uczelnia publiczna  
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
 Inny (proszę określić):       



II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu 
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji rewitalizacji Parku im. T. Kościuszki w Radomiu 
obejmującej teren parku oraz spełniającej załoŜenia programowe opisane w Regulaminie konkursu, na 
podstawie której wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa. 
 
2. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji rewitalizacji Parku  im. T. Kościuszki w Radomiu.  
 

II.1.3) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 
III.1) W ARUNKI UDZIAŁU   

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu 
 

1. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się uczestnicy konkursu, którzy: 
1.1. ZłoŜą wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie 
konkursu oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. 
Nr 223, poz. 1655).), 
1.2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 
1.3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, w szczególności: 
 
a) wykaŜą wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia o konkursie, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, usług (minimum 1) w zakresie wykonania projektu dla budowy, 
przebudowy lub rewitalizacji parku miejskiego lub ogrodu  o powierzchni  minimum 10 000 m2, z wyłączeniem 
terenów zieleni towarzyszącej obiektom przemysłowym, handlowym, z podaniem wartości usług, zakresu, daty 
wykonania i zleceniodawcy oraz załączeniem dokumentów (minimum 1) potwierdzających, Ŝe usługi te zostały 
wykonane naleŜycie; 
b) dysponują odpowiednią kadrą techniczną, tj. osobami, które posiadają uprawnienia do projektowania w 
specjalności architektonicznej bez ograniczeń, uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno 
– budowlanej, uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych i uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 
instalacji elektrycznych oraz wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego /Art. 6 ustawy 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów – 
Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami/  
 
1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 
 
2. Zamawiający oceni spełnienie wymagań udziału w konkursie na podstawie dokumentów załączonych do 

wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. Ocena spełniania wymagań prowadzona będzie na 
podstawie analizy w/w dokumentów metodą "zero – jedynkową".  Oznacza to, Ŝe wystarczającym powodem 
nie dopuszczenia do udziału w konkursie moŜe być brak któregokolwiek z wymienionych w § 7 dokumentów 
lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 



29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 
 

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w celu 
potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań.  
 

W celu potwierdzenia, Ŝe uczestnik konkursu posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych oraz, Ŝe uczestnik konkursu posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, Ŝe uczestnik konkursu znajduje się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga załączenia do wniosku 
o dopuszczenie do udziału w konkursie następujących dokumentów: 
1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu wymagań udziału w konkursie, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 
1–3 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w konkursie na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). – o treści zgodnej ze wzorem 
załączonym do materiałów konkursowych. 
 
2. Załącznik nr 2 – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 
 
UWAGA:   
1) Za aktualne uznane zostanie takŜe zaświadczenie wydane wcześniej, którego aktualność potwierdza organ 
wydający we wcześniejszym terminie.  
Potwierdzenie ,,za zgodność z oryginałem” nie stanowi potwierdzenia aktualności zaświadczenia. 
2) Wyciąg z rejestru nie stanowi zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  
PrzedłoŜenie wyciągu w miejsce wymaganego zaświadczenia stanowić będzie podstawę do wykluczenia 
wykonawcy. 
 
3. Załącznik nr 3 – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego /wystawione nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/ 
potwierdzające, Ŝe uczestnik konkursu nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 
 
4. Załącznik nr 4 – aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/ 
potwierdzające, Ŝe uczestnik konkursu nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał zgodę na przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
 
5. Załącznik nr 5 – aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4–8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655). - wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w konkursie.  
 
6. Załącznik nr 6 (naleŜy złoŜyć w przypadku podmiotów zbiorowych) – aktualna informacja 
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), wystawiona nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 
W rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2002 r. Nr 197, poz.1661 z późniejszymi zmianami), podmiotem zbiorowym 
jest: 
a) osoba prawna, 
b) jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność 
prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, 
c) spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich 
jednostek,  
d) spółka kapitałowa w organizacji,  
e) podmiot w stanie likwidacji, 
f) przedsiębiorca nie będący osobą fizyczną (np. spółka jawna),  
g) zagraniczna jednostka organizacyjna.  
7. Załącznik nr 7 – poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień budowlanych osób 



wyznaczonych do wykonywania funkcji projektantów, tj uprawnienia do projektowania w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń, uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej, uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych 
i kanalizacyjnych i uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 
elektrycznych oraz kserokopie aktualnych zaświadczeń potwierdzających ich członkostwo we właściwej izbie 
samorządu zawodowego (Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inŜynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz.U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). 
 
8. Załącznik nr 8 – wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia o konkursie, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - usług (minimum 1) w zakresie wykonania projektu dla 
budowy, przebudowy lub rewitalizacji parku miejskiego lub ogrodu  o powierzchni  minimum 10 000 m2, z 
wyłączeniem terenów zieleni towarzyszącej obiektom przemysłowym, handlowym, z podaniem wartości usług, 
zakresu, daty wykonania i zleceniodawcy 
9. Załącznik nr 9 – dokumenty (dla minimum 1 w/w usług) potwierdzające, Ŝe usługi wymienione w załączniku 
nr 8 zostały wykonane z naleŜytą starannością.  
UWAGA: 
JeŜeli uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
składa: 
1) zamiast dokumentu, o którym mowa w formie załącznika nr 2, 3, 4, 6 dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
2) zamiast dokumentu, o którym mowa w formie załącznika nr 5 zaświadczenie właściwego organu sądowego 
lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 
Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz w pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Dokument, o 
którym mowa w pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyŜej zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, 
w którym uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce wykonania. 
Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których uczestnik konkursu 
zastrzegł, Ŝe nie mogą być udostępnione podmiotom innym niŜ Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą 
„TAJNE” w prawym górnym rogu kaŜdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeŜenia 
traktowany będzie jako zgoda uczestnika konkursu na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych 
informacji.  
Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie moŜe być uznany w szczególności aktualny odpis z właściwego rejestru, 
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się 
nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności. 
 
  

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) RODZAJ KONKURSU 

Jednoetapowy  

Dwuetapowy  



IV.2) KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH WRAZ Z PODAN IEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW  
 
1. Sąd konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniu zamkniętym na podstawie przyjętych 
kryteriów oceny. 
2. Kryteria ocen prac konkursowych i ich waga w ocenie: 
 

KRYTERIUM 

Symbol Nazwa Waga 
U Rozwiązania urbanistyczne  20 % (max pkt 20) 

A 
Rozwiązania 

architektoniczno-przestrzenne  30 % (max pkt 30) 

C 

Koszt dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej wykonanej na 

podstawie pracy konkursowej (max 210.000 
złotych brutto) 

10 % (max pkt 10) 

R 
Kompozycja szaty roślinnej z docelową 
przebudową istniejącego drzewostanu 30 % (max pkt 30) 

I Planowane koszty inwestycji  10 % (max pkt 10) 
 
3. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów: 
 
3.1.  Kryterium U  – rozwiązania urbanistyczne. W tym kryterium kaŜdy członek sądu konkursowego przyznaje 
kaŜdej pracy punkty od 1 do 10, oceniając stopień spełnienia wymogów określonych w § 3 pkt 2.2., 2.3. i  2.4. 
Regulaminu konkursu. 
 
Wartość punktowa „U”  obliczana według wzoru: 
 
U = u(s) / u(max) x 20 
 
 gdzie:   
U = waga 
u(s) = suma punktów ocenianej pracy przyznanych od poszczególnych członków Sądu Konkursowego, 
u(max) = maksymalna, suma punktów (10 pkt x ilość członków Sądu Konkursowego) . 
3.2. Kryterium A  – rozwiązania architektoniczno-przestrzenne. W tym kryterium kaŜdy członek sądu 

konkursowego przyznaje kaŜdej pracy punkty od 1 do 10, oceniając stopień spełnienia  
wymogów określonych w § 3 pkt 2.2., 2.3. i 2.4.Regulaminu konkursu, w tym kreatywność rozwiązań w zakresie: 
a) walorów architektonicznych (forma, funkcja, gabaryty, nawiązanie do otaczającego otoczenia), 
b) wpisania obiektu w terenie, 
c) rozwiązań komunikacyjnych wewnętrznych, 
d) poprawności konstrukcji, 
e) walorów funkcjonalne, 
f) trwałości uŜytych materiałów. 
.  
Wartość punktowa „A”  jest obliczana według wzoru: 
 
A = a(s) / a (max) x 30 
 
 gdzie:   
A= waga, 
a(s) = suma punktów ocenianej pracy przyznanych od poszczególnych członków Sądu Konkursowego, 
  a (max) = maksymalna, suma punktów (10 pkt x ilość członków Sądu Konkursowego) 
 
 
3.3. Kryterium C  – koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej na podstawie pracy konkursowej. 
Wartość punktowa w tym kryterium jest obliczana według wzoru: 
 
C = Cmin / Ci x 10 pkt 
 
gdzie: 
C = waga 
Cmin – najniŜszy koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaoferowany przez uczestnika konkursu, który 
złoŜył waŜną pracę konkursową 
Ci – koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaoferowany przez uczestnika konkursu ocenianej pracy 
konkursowej 
 
 



 
Ci – koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaoferowany przez uczestnika konkursu ocenianej pracy 
konkursowej 
 
UWAGA: 
Koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje równieŜ sprawowanie nadzoru autorskiego i 
nie moŜe przekroczyć  kwoty 210.000 złotych brutto. 
JeŜeli złoŜono pracę konkursową, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej pracy konkursowej dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
3.4. Kryterium R  – projekt kompozycyjny szaty roślinnej z docelową przebudową istniejącego drzewostanu. W 
tym kryterium kaŜdy członek sądu konkursowego przyznaje kaŜdej pracy punkty od 1 do 10, oceniając stopień 
spełnienia wymogów określonych w § 3 pkt 2.2., 2.3. i  2.4. Regulaminu konkursu. 
 
Wartość punktowa „R”  obliczana według wzoru: 
 
R = rS(s) / r(max) x 30 
 
 gdzie:   
R = waga 
r(s) = suma punktów ocenianej pracy przyznanych od poszczególnych członków Sądu Konkursowego, 
p(max) = maksymalna, suma punktów (10 pkt x ilość członków Sądu Konkursowego) . 
 
3.5. Kryterium I  – planowane koszty inwestycji wykonanej na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
opracowanej w oparciu o pracę konkursową. Wartość punktowa w tym kryterium jest obliczana według wzoru: 
     
I = I min / I i x 10 pkt 
 
gdzie: 
I  = waga 
I min – najniŜszy planowany koszt inwestycji wykonanej na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
zaoferowany przez uczestnika konkursu, który złoŜył waŜną pracę konkursową 
I i – planowany koszt inwestycji wykonanej na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaoferowany 
przez uczestnika konkursu ocenianej pracy konkursowej 
  
4.  Ocena pracy konkursowej – suma punktów za poszczególne kryteria: 
 
         P = U+A+C+R+I  
 
5. Obliczając punktację dla poszczególnych prac konkursowych, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do 
dwóch miejsc po przecinku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV.3) I NFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu 

dostępne do 

Data: 0  1 / 0  8 / 2  0  0  8 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00 
                  

regulamin konkursu płatny tak  nie  

JeŜeli tak, podać cenę (podać wyłącznie dane liczbowe): 24,40 Waluta: PLN 

Warunki i sposób płatności: Regulamin Konkursu moŜna zakupić w siedzibie Zamawiającego, pok. 224, tel. (048) 

36-20-230  w godz. 8
 00

– 15
 00

  lub otrzymać za zaliczeniem  pocztowym.  

IV.3.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 

Data: 0  1 / 0  8 / 2  0  0  8 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00 
 
 

Miejsce: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Architektury ul. Jana Kili ńskiego 30; 26-600 Radom pok. 224. 
 

IV.3.3) Termin i  miejsce składania prac konkursowych 

Data: 0  1 / 1  0 / 2  0  0  8 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00 
 
 
 
 
 
 

Miejsce: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Architektury ul. Jana Kili ńskiego 30; 26-600 Radom pok. 224. 
 
 

  

IV.4) NAGRODY  

Rodzaj i wysokość nagród 
 
1. Zamawiający przyzna nagrody uczestnikom konkursu, którzy uzyskają najwyŜsze oceny (ilości punktów) prac 
konkursowych odpowiadających warunkom, określonym w Regulaminie konkursu. 
 
2.   Rodzaj nagród jest uzaleŜniony od oceny pracy dokonanej przez Sąd  konkursowy w oparciu o kryteria oceny 
prac wskazane w niniejszym Regulaminie. Pierwsza nagroda zostanie przyznana uczestnikowi konkursu, którego 
praca otrzyma najwyŜszą ilość punktów. Kolejne nagrody będą przyznane uczestnikom konkursu, których prace - po 
uszeregowaniu według ilości otrzymanych punktów - zajmą kolejne miejsca w konkursie. 
 
3.  Z zastrzeŜeniem pkt 4, Zamawiający przewiduje w konkursie następujące nagrody: 
 
Nagroda I – zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie, na podstawie nagrodzonej 
pracy konkursowej, dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zamówienia publicznego na roboty 
budowlane o nazwie: „Rewitalizacja Parku im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu”  
Nagroda II –  uprawnienie do zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie, na 
podstawie nagrodzonej pracy konkursowej, dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zamówienia 
publicznego na roboty budowlane o nazwie: „Rewitalizacja Parku im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu” w 
przypadku gdy z przyczyn leŜących po stronie uczestnika, który otrzymał I nagrodę zawarcie z nim umowy na 
wykonanie ww. zamówienia stało się niemoŜliwe. 
Nagroda III – uprawnienie do zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie, na 
podstawie nagrodzonej pracy konkursowej, dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zamówienia 
publicznego na roboty budowlane o nazwie: „Rewitalizacja Parku im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu” w 
przypadku gdy z przyczyn leŜących po stronie uczestnika, który otrzymał II nagrodę zawarcie z nim umowy na 
wykonanie ww. zamówienia stało się niemoŜliwe. 
 
31. Jako przyczyny leŜące po stronie uczestnika konkursu, o których mowa w pkt 3, skutkujące niemoŜliwością 
udzielenia zamówienia uznaje się w szczególności: 
1) nie przystąpienie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w terminie wskazanym w zaproszeniu, 
2) oświadczenie o rezygnacji z uprawnienia do uzyskania zamówienia z wolnej ręki, 
3) prowadzenie negocjacji w sposób, który wskazywałby na brak woli zawarcia umowy na warunkach wynikających 



z treści pracy konkursowej, w tym Ŝądając za wykonanie zamówienia kwoty wyŜszej niŜ wynika z załączonej do 
pracy konkursowej informacji o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy 
konkursowej 
 
4. Zamawiający, na wniosek Sądu konkursowego, zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby  nagród, lub  nie 
przyznania Ŝadnej nagrody, jeŜeli w ocenie Sądu konkursowego złoŜone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w 
stopniu pozwalającym na ich przyznanie.  
 
   

 
Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.07.2008 roku. 
 
 
       KIEROWNIKA ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
 
       PREZYDENT MIASTA RADOMIA 
           ANDRZEJ KOSZTOWNIAK 


