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1.7

OncemzeroR KorcxuRsu

Organizatorem konkursu zwanym dalej ,,Zamawiaj4cym" jest - Miasto 1,6d2, Zarz4d Zieleni
Miejskiej w I'odzl 94-303 L6d2, uL Konshntynowska B/70, tel: +48 (42) 6g2-T5-09,
fax: +48 (42) 632-92-90, e-mail: sekretariat@zzm.bdz.pl http'/ /bip.zzm.bdz.pl/

Ronml I Eesany0cdrNn Ko*xunsu

Konkurs jest prowadzony na podstawie art. 4 pkt. B ustawy z dnia 29 sLycznia 2004r. - prawo
zam6wieri publicznych (tj.lz. lJ.z20L3 r.poz.907 zezm.) orazniniejszego regulaminu.
Konkurs jest dwuetapovvy i ma formulq otwart4, w kt6rej Uczestricy konkursu skladaj4 prace
konkursowe.
Konkurs jest prowadzony w jgzyku polskim. Wnioski, dokumenty, o6wia&zeni4 prace
konkursowe oraz inne informacje musz4 by6 skladane w jqzyku polskim. fe2eli dokumenty
te zostaly sporz4dzone w innym jqzyku, powinny by( zloLone razem z tlumaczeniem na jgzyk
polski.

Uczestrikami konkursu mog4 byi osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadaj4ce osobowoSci prawnej.

2'5 W konkursie nie moga brad udzialu pracownicy Zamawiaj4cego, czlonkowie S4du
Konkursowego ani ich rodziny.

2'6 Do konkursu moga przyst4pi6 osoby, kt6re zapoznaly siq z Regulaminem Konkursu i akceptuj4
jego postanowienia.

Kazdy Uczestrik mo2e ushnowid pelnomocnika do reprezentowania go w konkursie. W takim
przypadku nah?y bl4czyt, stosowne pelnomocnictwo do formularza zgloszeniowego.
Uczestricy konkursu mog4 wsp6lnie bra6 udzial w konkursie. W takim przypadku Uczestricy
konkursu ustanawiaj4 pelnomocnika do reprezentowania ich w konkursie. pelnomocnictwo
musi byi podpisane przezwszystkich Uczestrik6wwsp6lnie bior4cych udzialw konkursie.
Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w konkursie.

Pnznpnarot I ZAi,otFNn KoNrunsu

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji nowego symbolu osiedla Teofil6w
przestrzennego obiektu o charakterze twalym, nawi4zujEcego do osiedla Teofihw oraz
koncepcji odnowienia isfiriej4cego cokolu znajduj4cego siq w Parku Zeromskiego, na kt6rym
zostanie umieszczony.

Zadaniem konkursu jest wylonienie koncepcji nowego symbolu osiedla Teofil6w jako
wytycznych do opracowania programu funkcjonalno - uZytkowego, dla projektowanego obiektu
przestzennego o charakterze trwatym, zgodnie zRozporz4dzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia2wrze(nia2004r. wsprawie szczeg6lowego zakresu iformy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u2ytkowego (Dz. U, zdnia Z4wrzeinia2}L3r. poz. LLZ}). S4dkonkuisowy
wybierze tzy najlepsze prace, spo6r6d kt6rych mieszkaricy Teofilowa wybior4 j.d"i
fo realizacji w glosowaniu internetowym.
Merytoryczny zakres opracowania.
Obecnie na terenie przyszlej inwestycji w Parku Zeromskiego [dzialka nr 27 /9 w obrqbie B-41)
znajduje siQ betonowy cok6l wymagaj4cy odnowienia. Na odnowionym cokole zostanie
umieszczony nolvy symbol osiedla. DIa potzeb opracowania pracy konkursowej naleLy
uwzglqdnii wymiary istriej4cego cokolu o wysoko6ci 2,5m ipodstawie na planie czworok4ta
wklqslego o bokach: 3,2 m,3,2m, L,7 m,I,7 m.

Praca konkursowa ma zawiera6 prototyp nowego symbolu osiedla wykonany z material6w
zastqpczych w skali l:20 wrazz jego kr6tkim opisem iwizualizacj4.
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4.7

Pnnce noxKuRsowA * sposdn opmcowANtA t pRFzENTAcII

Uczestricy konkursu skladaj4 ,,Forrnuhrz zgfosaeniow/' (zal4czniknrl) oraz prase
kenkursowq.
Uczestricy mog4zlo?yi tylko jedna pracq konkursow4.
Uczestrik konkursu, kt6ry zlo2yl wiqcej ni2 jedn4 pracq konkursow4 (sam lub wsp6lnie z innym
Uczestrikiem) zostanie wykluczony z konkursu, a wszystkie prace zlohone z jego udzialem
zostanA odrzucone.
Pracq konkursow4, kt6rej zawarto(;( musi odpowiada6 regulaminowi konkursu, sklada
siq pod rygorem niewa2no6ci w postaci prototypu wykonanego z material6w zastqpczych
w skali L:20 oraz w formie papierowej i ebktronicznej (plyta CD, DVD, pendrive lub inny
noSnik),
Pracq konkursowE nab?y zloLy( w terminie okre5lonym w pkt. 6.1. regulaminu wsiedzibie
Zamaviai4cego. Prace zlohone po terminie zostanA zwr6cone bez otwierania po rozstrzygniqciu
konkursu.
Praca konkursowa musi byi opakowana w spos6b uniemoZliwiaj4cy identyfikacjq jej autora
orazzapoznania siq z jejtresci4 przezrozpoczgciem prac s4du Konkursowego.
W przypadku przeslania pracy konkursowej za po5rednictwem PoczLy Polskiej lub firmy
kurierskiej, adres i nazwa nadawcy podana na kopercie nie mog4 byi adresem inazw4
Uczestrika konkursu.
TamtV Opracevrania Pmcy Kenkursewef .
Pracq konkursow4 musi cechowai czytelno6i opracowania, realno66 przyjglych rozwi4zan
technicznych oraz ich wykonalno6d przy uwzglqdnieniu istriej4cych warunk6w gospodarczych.
Nie bqd4 rozpaffywane prace konkursowe, kt6re zoshly opracowane w spos6b umo2liwiaj4cy
identyfikacj q ich autor6w
Zakres rzeczory i forma opracowaniaoraz spos6b prezentacji pracy konkursowej

Praca konkursowa rnusi skladad siq z protogryu, czgsci opiso\Arei i graficanei.
PRorotyp:

a. prototyp nowego symbolu osiedla Teofibw wraz z cokolem, wykonany z material6w
zastqpczych w skali 1:20

CznSf cMFIczNA opRAco\.tANIA wTKoNANA NA pApIERuE MusI oBEIMordrAe:
a. wizualizacjq lub rysunki obiekur proponowanego jako nowy symbol osiedla Teofihw,

osadzonego w istriej4cej przestrzeni parku na odnowionym cokole,
b. rzuty obiektu proponowanego na nowy symbol osiedla oraz spos6b jego zamocowania

na odnowionym cokole.
U\ffAGA: czq{t. graficzna opracowania winna byi zamieszczona na jednej planszy o wymiarach
100 cm x 70 cm wpionie.

CzE$c oprsowA opmeowANrA \{ryKoNANA NA pAprERzE Musr oBEIMowac:
a. opis przyjqtych rozwi4zari technicznych,
b. opis techniczny, konstukcyjny obiektu przestrzennego o charakterze trwalym

proponowanego jako novvy symbol osiedla ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem ebment6w
trudnych do pokazania na rysunkach,

c. opis sposbbu odnowienia cokolu, na kt6rym zostanie umieszczony obiekt proponowany
na nowy symbol osiedla,

d. opis material6w wskazanych do wykonania obiektr proponowanego na nolvy symbol osiedla
i odnowienia cokolu,

e. opis sposobu pol4czenia z cokolem obiektu proponowanego na symbol osiedla,
f. oszacowanie koszt6w poszczeg6lnych element6w koncepcjiprzy zaloheniu,2e calofit nie mo2e

przekroczyi kwoff 40 000,00 zl brutto,
g. okre6lenie zagroLefr i negatywnych czynnik6w wpfywaj4cych na trwalo66 i funkcjonalno$i

obiektr o charakterze symbolu.
UWAGA: czq{(. graficzna i opisowa opracowania musi byi dostarczona w formie papierowej
i elekftonicznej fp]yta CD, DVD, pendrive lub inny no5nik).
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5,1

Mrnfscn I Spos0n Smapawm Fonnaulenze Eerosznnrownco I Pnecv Kourunsownl

Pracq konkursow4 nale2y umie6cid w zamkniqtym opakowaniu uniemoZliwiaj4cym zapoznanie
sig z jej te6ci4 bez naruszenia opakowania i bez opatrywania nazw4 i adresem Uczestrika
konkursu. Pracq nab?y opisa6:

Earzqd.Eiehni Mieiskie| whadk;i,,94 - 3e3 }"&dft,ul KonstanQrnewska 8.f10

Konkurs na

N OWY SYMBOT OSIHDTA TEOFIToW

Praca konkursowa

Nie ottuierat 09:00 dnia 6.05.20L4 r.

5.2 Opakowanie nale2y oznaczyi kodem zloilonym z sze6ciu znak6w: dowolnych cyf4 liter
lub ich kombinacji.

5,3 KaLdy element naleL4cy fu zawarto6ci pracy konkursowej (wtyrn prototyp ino6nik
zawierajqcego wersjq elektoniczn4 pracy) nabiy oznakowai w spos6b trwaty tym samym
kodem, o kt6rym mowa w pkt. 5.2.

5.4 Wraz z pracA konkursow4 nahzy zloLyt, w osobnei kopercie uniemoZliwiaj4cej zapoznanie
siq z jej te6ci4 bez jej otwarcia, formularz zgloszeniowy [zal. Nr 1 do regulaminu) i opisa6:

Fanzq&Z*ehni M*e*sldei w ho&[, 94- ?fr3hd;d*,u[ Ko*st*nffnewska efffi
Kenl<nrs na

NO.$ry SVMBOI OSIENTA TEOFII6\AT

Formularz zgloszeniowy

Nie otwierad przed sodz. 09:00 dnia 6.05.2014 r.

Kopertg nahLy oznaczy( tym samym kodem co praca konkursowa, o kt6rym mowa wpkt. 5,2,
Formularz zgloszeniowy umieszczony w jednej kopercie orazpracakonkursowa umieszczona w
drugim opakowaniu oznaczone tym samym kodem, o kt6rym mowa wpkt. S.2.musz4byt,
dostarczone w jednym opakowaniu (np.pudetko) i opisanym:

Zarz,q&Ziehni Mieiskie| w ?.a&i,$,f- 303 *-&dk*E Konst*nBnew$tr(a S/ffi
Kontrrurs na

browy sYMtsOL ostHDtA, THaFnaW

Nie otwierai przed sodz. 09:00 dnia 6.05.2014 r.

-lJ.J

5.6



5.7 Kod sktadaj4cy siq z szeSciu znak6w: dowolnych cyfi; liter lub ich kombinacji umieszczony przez
Uczestrika na opakowaniu z prace konkursow4 i na kopercie z formularzem zgloszeniowym
zapewni anonimowo6i i fu czasu rozstzygniqcia konkursu uniemo2liwi zidentyfikowanie
autora pracy konkursowej.

5.8 Koperty z formularzem zgloszeniowym zostanA odpieczqtowane po wyborze najlepszej pracy
przez mieszkaric6w w glosowaniu internetowym,

6 Hnnn*onocnAlil KoNKURSU

6.L Do 6 u4e Zq14 R.Iro coDEINy 900 - skladanie prac konkursowych;

6.2 Do 9 u4a ZAtf R" - wyb6r najbpszych pracprzez S4d Konkursowy;

6.3 Do 12 Mil ?.etf R. - ogloszenie wynik6w I etapu konkursu bez podania ich autor6w;

6.4 od 13MAA 2Ot4R" (godzina 001) e U0MAIA2C)14R. (godzina 23se) wyb6r najlepszej
pracy przez mieszkaric6w w glosowaniu internetowym.

6'5 Do ?6maiaZQ1,4r. ogloszenie wynik6w glosowania mieszkaric6w poprzez umieszczenie
na stro nie inte rnetow ej Zarz4du Zi eleni Mie j s kie j hfip : / /bip.zzm.b dz.pl / .

7 Sdu KouruRsorryY

7.L S4d Konkursovvy jest zespolem powolanym m. in, do oceny spelniania przez Uczestrik6w
konkursu wymagari okre6lonych w regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych
oraz wyboru tzech najlepszych prac konkursowych.

7.2 S4d Konkursowy liczy 12 os6b w skladzie:
1. Przewodnicz4cy

Beata |qdrusiak - p.o, Zastqpca Dyrel<tora,ZZM
2. Zastqpca Przewodnicz4cego

Wiestarnra Ociepa - Kierownik Dzialu Zieleni lJrz4dzonej,ZzM
3. Czlonkowie

Barbam Wlcichowska - adiunkt, Zesp6l Architekurry Krajobrazu, Instytrrt
Urb anistyki i Architeknrry Polite chnika L6 dzka

Mariusz bu}<*wski - prorektor ds. Nauczania, Akademia Szhrk piqknych
w Lodzi

Urszuh Ntzielek - jantak - Radna Rady Miejskiej w Lodzi
Sebastian Kraie - wsp6lautor wniosku bud2etu obywatelskiego
Fdarek Gromski - kierownih Wydzial Urbanistyki i Architekurry UML
Natalia Mackiewicz - podinspekto4, Biuro Architeka Miasta, UML
Krzysztef Kam asirlski - i n s p e kto r nadzo ru, ZZM
Borys Kaewmarek - informatyk, ZZM
hdam Eande} - informaLyk,ZZM

4. Sekretarz
Marzena Frzepi6rkiewicz - i n s p e kt or, ZZM

7.3 Udzial w pracach S4du Konkursowego jest nieodplatry.
7.4 S4d Konkursovvy podejmuje decyzje kohgialnie w obecno6ci co najmniej polowy liczby

czlonk6w.
7 '5 Decyzie S4du Konkursowego zapahj4 wiqkszo6ci4 glos6w. W przypadku r6wno$ci glos6w

decyduj e glos Przewodnicz4cego.
7 '6 S4d Konkursowy nie dokona oceny pracy konkursowej, je2eli przed dokonaniem oceny

zloionych prac i wyborem tzech najlepszych prac wyst4pi jakakolwiek mo2liwoS6
zi&ntyfikowania autora pracy konkursowej, Autor pracy, na podsawie kt6rej fokonano jego
identyfikacji zostanie wykluczony, a jego praca uznana zaodrzucon4.



I
8.L
8.2

8.3
8.4

T.T Ocena prac konkursowych bqdzie polegala na przyznaniu ka2dej pracy konkursowej

okre6lonej liczby punkt6w w ramach kaZdego kryterium oceny, od 0 do maksymalnie
okre6lonej dla danego kryterium, przez kaZdego czlonka S4du Konkursowego. Kaida praca

konkursowa w ramach kryteri6w oceny prac mo2e uzyskad l4cznie maksymalnie 100 pkt'

od ka2dego czlonka S4du Konkursowego. Za tlzy najlepsze prace konkursowe uznane zostanA

prace, kt6re uzyskaj4 najwiQkszA liczbq punkt6w Oceny prac konkursowych dokonuje

S4d Konkursowy na posiedzeniu zamkniqtym w zakresie zgodno6ci prac z wymaganiami

okre6lonymi w regulaminie konkursu oraz na podsawie kryteri6w oceny prac konkursowych.

7.B Po ostatecznym rozstrzygniqciu konkursu tj. wyborze najlepszej pracy przez mieszkaric6w

S4d Konkursowy dokona identyfikacji wszystkich prac konkursowych przyporz4dkowuj4c
je Uczestrikom konkursu na podstawie kodu, o kt6rym mowa w pkt. 5'2'

7.g Informacjq o wyborze najlepszej pracy przez mieszkaric6w Zamawiaj4cy umie5ci na stronie

i nte rn e tow ei Zarz4du Zi e le n i M i e j s ki e j h@ : / / bip'zzm'lo dz'pl /'
7.L0 Sqd Konkursowy uniewa2ni konkurs w przypadku gdy wszystkie prace konkursowe

nie spelni4 wymagari niniejszego regulaminu'

Ocnue pRec KoNKIIRSewYcH

Praca konkursowa bqdzie podlegala ocenie formalnej i merytorycznej.
Ocena formalna polega na sprawdzeniu nienaruszalno6ci opakowania prac konkursowych
oraz informacj i umo2liwiaj 4cych p rze dwcz e s nE i dentyfikacj q auto ra pra cy.

Ocenie merytorycznej podlega prototyp, czqsi opisowai graficzna prac konkursowych.
S4d Konkursowy dokonuje oceny merytorycznej w oparciu o nastqpuj4ce kryteria:

. walory estetyczne - 80 o/o

. zastosowane materiaty i rozwi4zania techniczne - 200/o

9- Necnooe

9.1 S4d Konkursowy przyzna nagrodq w wysoko6ci 5 000,00 zl brutLo fslownie: piq6 tysiqcy zlotych)
pracy konkursowej, kt6ra spelni wymagania formalne regulaminu konkursu i zostanie wybrana
spo5r6d trzech prac przez mieszkaric6w w glosowaniu internetowym'

9.2 leheli na konkurs wplyn4 tylko tzy prace lub mniej, kt6re spelni4 wymagania formalne albo je6li

po ocenie formalnej pozostan4 tzy prace lub mniej, wyboru najlepszej pracy dokonaj4
mieszkaricy w glosowaniu internetowym.

9.3 fe2eli na konkurs wplynie tylko jedna praca, kt6ra spelni wymagania formalne albo jeSli po ocenie
formalnej pozostanie tylko jedna praca, to zostanie uznana za zwycigsk4 jeZeli uzyska akceptacjq
wiqlrszoSci mieszkaric6w w glosowaniu internetowym. fe2eli gtosy mieszkaric6w rozloL4 siq po

r6wno, o wyborze zv,tyciqzcy zdecyduje S4d Konkursolvy.
9.4 Wyplata nagrody dla autora zwyciqskiej pracy nast4pi w terminie 45 dni od daty rozstzygniqcia

konkursu i umieszczenia informacji na stronie internetowej Zarz4du Zieleni Miejskiej
htrp t / / bip.zzm.b dz.pl / .

9.5 S4d Konkursowy mo2e nie przyznai nagrody, je6li na konkurs nie wptyn4 ?adne prace
pozwahj4ce na ich przyznanie. Nieprzyznanie nagrody bqdzie r6wnoznaczne
znierozstzvgniqciem konkursu i bqdzie stanowi6 podsawq do jego uniewa2nienia.

I^0 OSwnncznNrn o AUToRSKTcH pmwhen MAIATKowYcH

1,. Autor/autorzy v,rybranej pracy konkursowej przekazuje/jq nieodplatrie Zamawiaj4cemu
caloSd autorskich praw maj4tkowych, w tym praw zablnych ipokrewnych, uprawniaj4cych
h zarz4dzania projektem - przel<azan1 pracA, Zamawiaj4cy zastzega sobie prawo
do przekazania pracy osobom tzecim oraz b ich caloSciowej lub czq6ciowej publikacji
na wszystkich polach eksploatacji w szczeg6lnoSci do:

L.\ prawa do opracowania utworu, w szczeg6lno6ci jego przer6bki lub adaptacji, utwalania
i zwielokrobrienia dziela lub wyl4cznie wykorzystania samej idei zawartej w dziele,

L.2 prawa do opracowania utworu polegaj4cego na sporz4dzeniu utwor6w zabinych,
w szczeg6lno6ci programu funkcjonalno-u2ytkowego, projekt6w architektonicznych,
b udowlanych i wykonaw czy ch,



1,3 w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na kt6rych dzielo utrwabno -
wprowadzanie do obrotu, u?yczenie, najem lub dzier2awa oryginalu albo egzemplarzy
pracy,

L.4 w zakresie rozprowadzenia dziela w spos6b inny, ni2 okre6bny powyZej - publiczne
wystawianie, wySwietlanie a tak2e publiczne udostqpnienie pracy w taki spos6b,
abykaLdy m6gl miei do niego dostqp w miejscu i czasie przezsiebie wybranym,

1'5 prawa do wykonywania rob6t budowlanych wg. projekt6w sporz4dzonych na podstawie
utworu, wszystkich innych polach eksploaacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego
7994r. o prawie autorsi<im i prawach po_krewnych [tekst jecinolity Dz. u.22006 r. Nr 90,
poz.63\,zp6in.zm.),

L.6 udzielania licencji na wykorzystanie,

Wraz z przeniesieniem autorskich praw maj4tkowych przechodzi wlasno6d noSnik6w
na kt6rych znajduj4 siq utwory.
Uczestricy konkursu sktadaj4 oSwiadczenie, 2e posiadaj4 autorskie prawa maj4tkowe
fo zgloszonej w konkursie pracy konkursowej i nie naruszaj4 praw os6b trzecich.
Uczesbricy konkursu ponosze peln4 odpowiedzialno6i wobec Zamawiaj4cego i os6b trzecich
w przypadku, gdyby udostgpniona praca naruszala prawa (w szczeg6lnoSci prawa autorskie)
os6b tzecich w tym postQpowanie odszkodowawcze.

1 1. Ocnnoun DANTcH oso Bowycn
1. Dane osobowe zbierane se w celu prawidlowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe nagrodzonych uczestrik6w [Autor6w) mog4 byi przekazane osobom tzecim

w zakresie zwi4zanym z organizacj4 Konkursu, jak i podlegad publikacji w ramach realizacji
przez Zamawiaj4c ego m aj 4tkowych p raw auto rski ch do pracy ko nkurs owej.
Bior4c udzial w Konkursie, uczesbricy wyraiaj4 zgodq na przechowywanie, przetwarzanie
i wykorzystanie przez Zamawiaj4cego lub podmiot przez niego upowaZniony, danych
osobowych w celu prawidlowego przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustaw4 z dnia
29 sierpnia L997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 22002 r. Nr 101 poz.926 i Nr 153,
po2.L271,22004 r. Nr 25, poz.2L9 i Nr 33, po2.285,22006 r. Nr 104, poz.7\B|TLLz200T r.
Nr165, poz.lL70 i Nr 176, poz.7238,z20L0 r. Nr41, po2.233, Nr 182, poz.r22BiNrz29,
poz. L497 oraz z 20LI r. Nr 230, poz. L37 L).
Wyra2enie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczeshik ma prawo
w ka2dym czasie cofn46 zgodq na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Uczestrikom przysluguje prawo wgl4du w ich dane osobowe, prawo ich poprawiani4 a tak2e
prawo zg|oszenia sprzeciwu co fo ich przetwarzaniaprzez Zamawiaj4cego.

4.
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Zalryczniknr 1 do Regulaminu Konkursu

Fomwumnz Ec*osunNtolgr
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Uczestrik

poda6 nazwqpodmiotu i siedzibq/miejsce zamieszkania, nr faksu i/lub adres mailowy

Przystqpuj4c do udzialu w konkursie

wybieram nastQpuiecy identyfikator

Wypelni1 dowolnym kodem skladajqcym siq z 6 dowolnych ,yfn liter lub ich kombinacii
zabezpieczyt zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu i dolqczyt do pracy konkursowei

w oddzielnej kopercie

Podpis [y) osoby(os6b) upowa2nionej (ych)
do podpisania niniejszej oferLy w imieniu

Wykonawcy[6w)
Miejscowofie /Dabl



Pornmrewexrn gnotnxm pxecv Kor*xunsovrnJ

Praca konkursowa na

oznaczona numerem identyfikacyj nym

zostalazlohonaw dniu ....,,......,..,..o godzinie....

podpis osoby przyjmujqcej pracg konkursowq
w imieniu Zamawiaj qcego


