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ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  I  PROWADZĄCYM  POSTĘPOWANIE   
 

1.1. Zamawiającym Konkurs jest: 
Miasto Kalisz 
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 
NIP: 618-001-59-33  
tel. +48 / 62 765 43 00 
fax. +48 / 62 764 20 32 
e-mail: um.kalisz@um.kalisz.pl 
strona internetowa Zamawiającego: www.kalisz.pl  
 

1.2. W imieniu Zamawiającego występuje Prowadzący postępowanie, któremu Zamawiający powierza 
przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Konkursu. Prowadzącym postępowanie jest: 
Stowarzyszenie Architektów Polskich 
SARP Oddział Poznań 
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań 
NIP: 778-12-08-100 
tel./fax. +48 / 61 852 00 20 
e-mail: poznan@sarp.org.pl 
strona internetowa Prowadzącego postępowanie: www.poznan.sarp.org.pl 
 

2.    SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z UCZESTNIKAMI  KONKURSU 
 

2.1. Strona internetowa Konkursu: 
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-rynki-kalisz 

2.2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest Sekretarz Organizacyjny Konkursu 
arch. Katarzyna Wrońska (SARP Oddział Poznań) – tel. kom. +48 602 433 493, e-mail: poznan@sarp.org.pl  
 

2.3.   Regulamin Konkursu wraz z załącznikami oraz informacje dotyczące Konkursu, będą dostępne, zgodnie 
z terminarzem Konkursu, na stronie internetowej Konkursu http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-rynki-kalisz 

2.4. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem należy kierować przez stronę internetową 
Konkursu lub na adres SARP Oddział w Poznaniu  z oznaczeniem: 

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ 
ZAGOSPODAROWANIA GŁÓWNEGO RYNKU ORAZ NOWEGO RYNKU  

WRAZ Z ŁĄCZĄCĄ JE ULICĄ KANONICKĄ W KALISZU 
 

        2.5.   Preferowany  jest sposób porozumiewania się drogą elektroniczną (strona internetowa konkursu, zakładka 
„kontakt”).  
 

2.6. Wnioski, załączniki, a także ich uzupełnienia i wyjaśnienia na wezwanie Prowadzącego postępowanie, 
Uczestnicy Konkursu przekazują wyłącznie w formie pisemnej na adres siedziby SARP wymieniony w pkt 1.2. 
 

2.7. Pytania dotyczące spraw formalnych związanych z Regulaminem Konkursu oraz zagadnień merytorycznych 
Konkursu należy przesyłać przez stronę internetową Konkursu lub pocztą elektroniczną na adres SARPu, 
zgodnie z terminarzem Konkursu. Prowadzący postępowanie udzieli odpowiedzi na zapytania związane  
z wnioskami o dopuszczenie do udziału w Konkursie bądź związane z  merytoryczną częścią Regulaminu 
Konkursu - zgodnie z terminarzem Konkursu. Odpowiedzi (bez ujawniania źródła zapytania), wyjaśnienia oraz 
informacje zamieszczane będą na stronie internetowej Konkursu. Udzielone przez Prowadzącego 
postępowanie - w ten sposób - wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu. 
 

mailto:um.kalisz@um.kalisz.pl
http://www.kalisz.pl/
mailto:poznan@sarp.org.pl
http://www.poznan.sarp.org.pl/
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-rynki-kalisz
mailto:poznan@sarp.org.pl
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-rynki-kalisz


Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku  

wraz z łączącą  je ulicą Kanonicką w Kaliszu 

 

 

Strona 5 z 35 

2.8. W uzasadnionych przypadkach Prowadzący postępowanie może, przed upływem terminu składania prac 
konkursowych, zmodyfikować treść Regulaminu Konkursu - informacje na ten temat będą zamieszczone na 
stronie internetowej Konkursu i będą one wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu. 
 

2.9. Informacje skierowane do Uczestników - takie jak wezwanie do uzupełnienia wniosku, wezwanie 
do wyjaśnienia itp. – Prowadzący postępowanie będzie przekazywał pocztą elektroniczną indywidualnie na 
adresy podane we wnioskach. Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do potwierdzenia otrzymania tych 
informacji. 
 

2.10. Prowadzący postępowanie (wraz z Zamawiającym) nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej terenu.   
Zaleca się, aby Uczestnicy Konkursu we własnym zakresie zapoznali się z terenem opracowania 
konkursowego i jego otoczeniem. 

 
2.11. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosków 

o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz opracowaniem prac konkursowych. Zamawiający nie przewiduje 
zwrotu tych kosztów. 
 

2.12. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik Konkursu, który złoży 
więcej niż jedną pracę konkursową zostanie wykluczony z Konkursu. Za złożenie pracy konkursowej uważa 
się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem Konkursu. 
 

3. PODSTAWA PRAWNA KONKURSU 
 
3.1. Podstawą prawną niniejszego Konkursu są następujące przepisy - w ich aktualnym brzmieniu: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  
ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp,  

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)  
4)   Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1945 ze zm.), 
5) Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398) 
6) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

Jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1935)   

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 

8) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191  
ze zm.), 

9) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  -  Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145)  
10) „Regulamin Sędziów Konkursowych SARP oraz Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych” 

stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 137 Zarządu Głównego SARP z dnia 8 stycznia 2019 r., 
11) Kodeks Etyki Zawodowej Architektów, 
12) Regulamin Konkursu z załącznikami. 
 

3.1. Teren opracowania konkursowego objęty jest ustaleniami obwiązującej zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza (uchwała Nr XXXVIII/543/2009 Rady Miejskiej 
Kalisza z dnia 3 września 2009 roku). Obecnie trwa procedura zmierzająca do uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza (trwa wyłożenie projektu do 
publicznego wglądu - planowany termin przyjęcia dokumentu – wrzesień 2019 roku). Informacja o podjęciu 
uchwały zostanie przekazana na stronie internetowej Konkursu najpóźniej do dnia 7 października  
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2019 r. Zamawiający nie przewiduje, by nowe studium zmieniło zapisy tekstu studium i rysunku studium  
w rejonie  objętym opracowaniem konkursowym.  

 Obowiązujące Studium jest dostępne na stronie internetowej miasta Kalisza – w Miejskim Systemie 
Informacji Przestrzennej http://www.bip.kalisz.pl/index.php?id=1250&s=1269&file=studium.htm 

 
3.3. Niniejszy Konkurs zgodnie z art. 110 i art. 121 ust. 4 ustawy Pzp jest przyrzeczeniem publicznym, w którym 

przez publiczne ogłoszenie Zamawiający przyrzeka nagrody i wyróżnienia za wykonanie i przeniesienie 
prawa do wybranych przez Sąd Konkursowy prac konkursowych oraz zapewnia, że do czasu rozstrzygnięcia 
Konkursu przez Sąd Konkursowy niemożliwe jest zidentyfikowanie autorów prac konkursowych. 

 
3.4 Rozstrzygnięcie Konkursu będzie stanowić podstawę do zaproszenia przez Zamawiającego Uczestnika 

Konkursu, którego praca zdobędzie I nagrodę lub zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą  
i spełniającą warunki Konkursu, do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki  
o udzielenie zamówienia  polegającego na sporządzeniu szczegółowego opracowania pracy konkursowej 
zgodnie z  istotnymi postanowieniami przyszłej  umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie 
nadzoru autorskiego zawartymi w załączniku nr A.10, w zakresie w nim wskazanym. 
 

3.5. Określenie przedmiotu zamówienia na podstawie jednolitego systemu klasyfikacji - Wspólny Słownik 
Zamówień (CPV): 

 -  71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego 
-  71222000-0 – usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

 -  71240000-2 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
          -  71420000-8 – architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

 
4. RODZAJ I FORMA KONKURSU 

 

4.1. Konkurs organizowany jest w formie jednoetapowego otwartego konkursu urbanistyczno-architektonicznego,  
        realizacyjnego, w którym Uczestnicy Konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, 

a Prowadzący postępowanie (i Zamawiający) dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac 
konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu (zwanym dalej 
„Regulaminem”). 
 

4.2. Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim.  
 

4.3. Wszystkie dokumenty wymagane treścią Regulaminu, w tym wniosek, pełnomocnictwo, oświadczenia, 
informacje, wykazy, karta, lista, pokwitowanie i pozostałe dokumenty, a także część rysunkowa, opisowa 
Konkursu muszą być przez Uczestników sporządzone w języku polskim. Jeżeli dokumenty zostały 
sporządzone w języku innym niż polski, muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski - w razie 
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
 

4.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację jego Regulaminu wraz z załącznikami. 
 

4.5.  Zgodnie z art. 124 ustawy Pzp Konkurs zostanie unieważniony w przypadku, gdy nie zostanie złożony żaden 
wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie, nie wpłynie żadna praca konkursowa albo jeżeli Konkurs nie 
zostanie rozstrzygnięty. Do unieważnienia Konkursu przepisy art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp stosuje się 
odpowiednio. 

 
  4.6. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu – 

twórczej pracy projektowej  polegającej na opracowaniu koncepcji architektoniczno-urbanistycznej   
zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu, 
zgodnie z granicami opracowania konkursowego przedstawionymi w załączniku nr B.9.  

 
 
 

http://www.bip.kalisz.pl/index.php?id=1250&s=1269&file=studium.htm
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5. CEL KONKURSU 
  
5.1. Obszar objęty konkursem obejmuje teren zlokalizowany w samym centrum miasta Kalisza, funkcjonalnie  

i przestrzennie stanowiący jego „serce i duszę”, ze względu na swój charakter. Jest to obszar bardzo ważny 
dla mieszkańców miasta z uwagi na swoją historię oraz różnorodne przeznaczenie - od miejsca reprezentacji 
(Główny Rynek), przez dojście do katedry (Katedra pw. św. Mikołaja Biskupa) i dalej, aż po strefę usługowo-
handlową (Nowy Rynek), z przejściem przez strefę rekreacyjną (Planty Miejskie).  

 
5.2. Celem Konkursu jest uzyskanie koncepcji zagospodarowania terenów śródmiejskich o wysokich walorach 

estetycznych, atrakcyjnej dla mieszkańców i odwiedzających miasto, jednocześnie umiejętnie wpisującej się 
w otoczenie, z uwzględnieniem istniejącego szerszego kontekstu i przestrzeni zurbanizowanych   
o charakterze historycznym, które znajdują się wokół obszaru objętego konkursem. Celem Konkursu jest 
wyłonienie projektu urbanistyczno-architektonicznego najlepiej spełniającego warunki postawione przed 
Uczestnikami konkursu, dla jego realizacji przez Zamawiającego, w szczególności uzyskanie koncepcji 
urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-
użytkowym, która powinna na nowo zdefiniować ten ważny dla miasta obszar, określić jego relacje  
z istniejącym otoczeniem oraz wskazać zasady kształtowania przestrzeni miejskiej o różnym charakterze. 
Celem Konkursu jest wyłonienie opracowania prezentującego współcześnie i atrakcyjnie ukształtowaną  
i zagospodarowaną przestrzeń publiczną w nowym ujęciu, adekwatną do dzisiejszych potrzeb mieszkańców  
z uwzględnieniem racjonalnych rozwiązań na miarę możliwości Miasta Kalisza i w odniesieniu do jego skali.   
 

5.3. Celem Konkursu jest również wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który  otrzyma zaproszenie  
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej 
opracowania konkursowego, tj. rewitalizacji obszaru śródmiejskiego. Autorowi najlepszej koncepcji zostaną 
powierzone dalsze prace projektowe na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia  
z wolnej ręki. Wykonana dokumentacja będzie niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę  
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót.  

 
5.4. Zamawiający oczekuje twórczego i innowacyjnego podejścia do rozwiązań przestrzenno-funkcjonalno-

użytkowych obszaru objętego konkursem w ramach stworzenia przyjaznej miejskiej przestrzeni  
o różnorodnym charakterze i funkcji. Zamawiający nie zamierza w żaden sposób ograniczać inwencji twórczej 
konkurujących. 

 
6. TERMINARZ KONKURSU: 

 
Ogłoszenie Konkursu 19 lipca 2019 r. 

Składanie pytań w sprawach formalnych do 19 sierpnia 2019 r. 

Odpowiedzi  na  pytania w sprawach formalnych do 27 sierpnia 2019 r. 

(odpowiedzi udzielane będą na bieżąco) 

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do 2 września 2019 r. 

Ogłoszenie o kwalifikacji Uczestników Konkursu 17 września 2019 r. 

Składanie pytań w sprawach merytorycznych do 18 października 2019 r. 

Odpowiedzi  na  pytania w sprawach merytorycznych do 25 października 2019 r. 

(odpowiedzi udzielane będą na bieżąco) 

Termin składania prac konkursowych                                                                                    18 listopada 2019 r. 

Ogłoszenie wyników Konkursu, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac 11 grudnia 2019 r. 

Wystawa pokonkursowa 11 grudnia 2019 r. - 31 stycznia 2020 r. 

 
7.     SĄD KONKURSOWY 

 
7.1. Realizację zadań związanych z celem niniejszego Konkursu - na podstawie art. 113 ustawy Pzp powierzono 

zespołowi Sądu Konkursowego, powołanemu w składzie: 
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Przewodniczący Sądu 
- dr arch. Maciej Hawrylak – SARP Wrocław, Dolnośląska OIA RP 
 

Sędzia referent 
- arch. Grzegorz Cencek – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP 
Członkowie 
- arch. Krystian Kinastowski – Prezydent Miasta Kalisza 

- Agnieszka Wypych – Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa, Architektury i Urbanistyki  

Urzędu Miasta Kalisza  

- dr Izabela Rącka – Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza 

- arch. Kazimierz Łatak - SARP Kraków, Małopolska OIA RP 

- arch. Przemysław Woźny - SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP 
 

Zastępca sędziego 
- Izabela Grześkiewicz – Kierownik Biura Rewitalizacji w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kalisza 

- arch. Aleksandra Kornecka – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP 
 

Sekretarz organizacyjny Konkursu 
- arch. Katarzyna Wrońska – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP 
 

7.2. Pracami Sądu Konkursowego kieruje Przewodniczący Sądu. Obrady Sądu Konkursowego są tajne. Decyzje 
podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego 
Sądu. Sąd Konkursowy rozpatruje kryteria łącznie i  całościowo w ramach dyskusji oraz głosowań. 
Z przebiegu posiedzeń sporządzany jest protokół. Zapewnia się anonimowość prac konkursowych do czasu 
rozstrzygnięcia Konkursu. 

 
7.3. Członkowie Sądu Konkursowego posiadają kwalifikacje umożliwiające ocenę złożonych prac konkursowych. 

Z uwagi na wymagania przepisów szczególnych – 5/7 członków Sądu Konkursowego posiada wymagane 
uprawnienia do opracowania dokumentacji projektowej i jest czynnymi członkami Izby Architektów 
Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Przewodniczący Sądu. 

 
7.4. Do zadań Sądu Konkursowego - w szczególności należy:  

- opiniowanie Regulaminu Konkursu, 
- ocena spełniania przez Uczestników Konkursu wymagań określonych w Regulaminie Konkursu,  

kwalifikacja Uczestników do dalszego udziału w Konkursie, 
- ocena prac konkursowych, 
- wybór najlepszej pracy konkursowej, 
- sporządzanie informacji lub opinii o nagrodzonych i wyróżnionych pracach konkursowych, 
- przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia Konkursu, 
- ewentualne wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie Konkursu - zgodnie z art.113 ust.2 ustawy Pzp, 
- opracowanie zaleceń pokonkursowych do wyłonionej najlepszej pracy konkursowej, 
- udział w publicznym ogłoszeniu rozstrzygnięcia Konkursu, udział w dyskusji pokonkursowej, 
- wykonanie innych czynności związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konkursu - zgodnie 

z art.113 ust.4 Ustawy Pzp, 
- czuwanie nad zgodnością przebiegu Konkursu z Regulaminem Konkursu i innymi wymogami wynikającymi 

z przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy Pzp, 
- wyznaczenie osoby reprezentującej stanowisko Sądu Konkursowego w ewentualnym postępowaniu 

odwoławczym. 
 

7.5. Sąd Konkursowy w zakresie powierzonych zadań, a także w zakresie spraw o których mowa w art.113 ust. 
1 i 2 ustawy Pzp jest niezależny. Członkowie Sądu Konkursowego złożą pisemne oświadczenie, o którym 
mówi art.17 ust. 2 ustawy Pzp.  

 
7.6. Sekretarz organizacyjny Konkursu bierze udział w posiedzeniach  Sądu Konkursowego, ale  bez prawa głosu. 
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7.7. Zastępcy Sędziów Konkursowych mogą  uczestniczyć w obradach Sądu Konkursowego bez prawa głosu,  
a  przejmują obowiązki członka Sądu Konkursowego z prawem głosu w przypadku wystąpienia okoliczności 
uniemożliwiających wykonywanie funkcji powołanemu członkowi Sądu Konkursowego.  

 
7.8. Sąd Konkursowy, Zamawiający lub Prowadzący postępowanie mogą powoływać konsultantów oraz zasięgać 

opinii rzeczoznawców i ekspertów. Nie są oni jednak członkami Sądu Konkursowego, nie mogą brać udziału 
w ocenie prac konkursowych, a ich opinia ma wyłącznie znaczenie głosu doradczego. 

 
8. RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ 

8.1. Przyznanie nagród i wyróżnień oraz ich wysokość jest uzależnione od oceny prac dokonanej przez Sąd 
Konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie. Pierwsza nagroda zostanie 
przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił 
kryteria oceny prac. Kolejne nagrody, wyróżnienia będą przyznane Uczestnikom Konkursu, którzy po 
uszeregowaniu prac przez Sąd Konkursowy zajmą kolejne miejsca w Konkursie. 

 
8.2. W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród i wyróżnień: 
 

I NAGRODA  – 45.000 PLN brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej      
   ręki dotyczących opracowania  dokumentacji projektowej 
II NAGRODA  – 30.000 PLN brutto 
III NAGRODA  – 20.000 PLN brutto 
dwa wyróżnienia po 10.000 PLN brutto 
jedno wyróżnienie  – 5.000 PLN brutto 
 

8.3. Autor wybranej pracy konkursowej, która otrzyma I Nagrodę lub zostanie uznana przez Sąd 
Konkursowy za najlepszą i skierowana do realizacji, zostanie zaproszony przez Zamawiającego do 
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej 
szczegółowego opracowania pracy konkursowej lub jej fragmentu (jako I etap prac projektowych) 
obejmującej wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.  

 
8.4. W przypadku negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla fragmentu pracy 

konkursowej, kolejne opracowanie dalszej części dokumentacji Zamawiający powierzy także autorowi pracy, 
która otrzyma I Nagrodę lub zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą i skierowana do realizacji, 
w terminie późniejszym (przyrzeczenie) w zależności od pozyskanych środków finansowych.   

 
8.5. Sąd Konkursowy może dokonać zmian w zakresie kolejności, ilości oraz wysokości nagród i wyróżnień 

w ramach łącznej puli wynoszącej 120.000 złotych brutto w zależności od ilości i jakości prac konkursowych, 
pod warunkiem wykorzystania całej kwoty na ten cel przeznaczonej. 

 
8.6. Kwoty nagród są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi  

przepisami i zostaną wypłacone przez Zamawiającego na podstawie oświadczeń zawierających podstawowe 
dane autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac w ciągu 40 dni od dnia publicznego ogłoszenia wyników 
Konkursu i po przedłożeniu w/w oświadczeń, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 dni, od dnia publicznego 
rozstrzygnięcia konkursu. Zamawiający wypłaci nagrody pieniężne po ostatecznym zatwierdzeniu wyniku 
Konkursu przez Kierownika Zamawiającego. Zastrzega się wydłużenie tego terminu w przypadku wniesienia 
odwołań przez Uczestników Konkursu – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań. 
Wypłacenie przyznanych przez Sąd Konkursowy nagród i wyróżnień zostanie dokonane przelewem na konta 
bankowe wskazane przez Uczestników Konkursu, którym takie nagrody i wyróżnienia przyznano. 

 
8.7. Wypłacenie nagród i wyróżnień nastąpi po podpisaniu umowy przez autorów prac o przeniesieniu autorskich 

praw majątkowych do wykonanej pracy konkursowej na rzecz Zamawiającego zgodnie z ustawą o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.  
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8.8. W terminie nie krótszym niż 40 dni od dnia zatwierdzenia wyników Konkursu przez Kierownika Zamawiającego 
(z zastrzeżeniem, jak wyżej w pkt. 8.6.) i wypłacenia  nagrody, do Uczestnika Konkursu, którego praca 
zostanie nagrodzona I nagrodą lub uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, skierowane będzie 
zaproszenie do udziału w negocjacjach  w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki. W związku z tym Uczestnik Konkursu, zobowiązany jest przystąpić do negocjacji  
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w odniesieniu do istotnych postanowień  
umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego  określonych  
w załączniku nr A.10 do Regulaminu. 

 
8.9.  Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie koncepcji pokonkursowej oraz sporządzenie - na jej podstawie  
        wielobranżowej dokumentacji projektowej dla tematu konkursu (lub jego fragmentu), zgodnie  

z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego -  
w jego aktualnym na dzień sporządzenia brzmieniu.  

 
ROZDZIAŁ II 
OGÓLNY OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO I PLANOWANE KOSZTY 

1. OGÓLNY OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO  
 

1.1. Uwarunkowania lokalizacyjne: 
  Obszar który  jest przedmiotem konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania jest częścią 

historycznego układu urbanistycznego miasta Kalisza objętego ochroną konserwatorską i znajduje się na 
terenie objętym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający  
dopuszcza w uzasadnionych przypadkach polemikę  z założeniami  tego opracowania.  

 
1.2. Przedmiotem  Konkursu  jest  opracowanie  koncepcji  urbanistyczno-architektonicznej i programowo-

przestrzennej  rewitalizacji fragmentu śródmieścia Kalisza w zakresie zagospodarowania Głównego Rynku 
oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką jako elementu będącego powiązaniem przestrzenno-
funkcjonalnym miedzy tymi rynkami – z wykorzystaniem  opisu przeznaczenia funkcjonalnego terenu i jego 
zainwestowania  – załącznik nr B.7, a także z uwzględnieniem wskazań konserwatorskich zawartych  
w załączniku nr. B.6 oraz wytycznymi przedstawionymi na planszy uwarunkowań konkursowych stanowiącej 
załącznik nr B.9 do Regulaminu Konkursu. 
 

1.3. Ideą Konkursu jest próba stworzenia koncepcji zintegrowanej przestrzeni publicznej centrum miasta Kalisza  
o zróżnicowanym charakterze i o różnym przeznaczeniu. Główny Rynek, to reprezentacyjny plac miasta  
z usytuowanym na środku budynkiem Ratusza oraz z pozostałościami historycznej rząpi (zabytek 
archeologiczny) otoczony kamieniczkami. Nowy Rynek to duży plac o charakterze handlowo-usługowym 
otoczony częściowo współczesną zabudową galerii handlowej. Ulica Kanonicka to wąska uliczka śródmiejska, 
przy której  znajduje się gotycka Katedra pw. św. Mikołaja. Ulica ta  przecinając tzw. Planty Miejskie dochodzi 
do Nowego Rynku łącząc najkrótszą drogą oba te place (rynki) ze sobą. W bardzo bliskim sąsiedztwie terenu 
opracowania konkursowego znajduje się Plac św. Józefa z usytuowaną przy nim Bazyliką pw. Wniebowzięcia 
NMP, będącą Sanktuarium św. Józefa licznie odwiedzanym przez pielgrzymów. 

 
1.4. Z uwagi na charakter miejsca i jego ważne funkcje oraz położenie w mieście projektowane rozwiązania 

przestrzenne, urbanistyczne i architektoniczne muszą harmonijnie wpisywać się w otoczenie -  w istniejący 
kontekst historyczno-urbanistyczny, zarówno pod względem gabarytów przestrzennych, proporcji oraz  skali  
jak i stylistyki oraz przyjętych rozwiązań materiałowych, co nie wyklucza rozwiązań współczesnych  
i nowoczesnych.   

 
1.5. Przedmiotem Konkursu jest zaproponowanie uporządkowania i usystematyzowania zagospodarowania 

Głównego Rynku (z utrzymaniem jego charakteru i funkcji) oraz zaproponowanie nowego zagospodarowania 
Nowego Rynku (z utrzymaniem funkcji handlowo-usługowej), które wskażą właściwe proporcje przestrzeni 
otwartej i zabudowanej oraz połączą w idei zagospodarowania komunikację  (kołową, pieszą, rowerową) ze 
strukturą zieleni, oświetleniem, elementami małej architektury, ogródkami kawiarnianymi, stoiskami – 
straganami (halą targową, targowo-kulturalną), strefą imprez miejskich i innymi elementami wyposażenia 
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przestrzeni śródmiejskiej  –  w obrębie układu przestrzennego terenu objętego konkursem i jego otoczenia, z  
uwzględnieniem funkcji mieszkaniowych, handlowo-usługowych, kulturalnych, publicznych itp.  

 
1.6. Prowadzący postępowanie oczekuje twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych obszaru 

objętego konkursem w ramach stworzenia przestrzeni dla ruchu, handlu, spotkań i rekreacji, stanowiących 
wspólną przestrzeń dla aktywności społeczno-kulturalnej miasta. Zamawiający nie zamierza ograniczać 
inwencji twórczej konkurujących. 

 
1.7. Informacje dotyczące zainwestowania terenu zawarte są w  załącznikach nr B.7 i B.9. 

 
2. ZADANIA KONKURSU 

 

2.1. Zadaniem Konkursu jest uzyskanie atrakcyjnej, spójnej i przemyślanej koncepcji zagospodarowania 
przestrzeni publicznej obszaru fragmentu centrum miasta Kalisza, z uwzględnieniem jego różnorodności, 
położenia, a także uwarunkowań konserwatorskich. Koncepcja konkursowa powinna w najlepszy możliwy 
sposób rozwiązać kwestie kształtowania przestrzeni łącząc optymalnie aspekty funkcjonalne, estetyczne, 
użytkowe i komunikacyjne tworzące atrakcyjną i przyjazną przestrzeń śródmiejską o zróżnicowanym 
charakterze, przestrzeń usług i rekreacji publicznej dla mieszkańców miasta i odwiedzających je gości, w tym 
pielgrzymów licznie przybywających do Sanktuarium św. Józefa. Proponowane rozwiązania winny umożliwiać 
jak najwięcej interakcji pomiędzy przyszłymi użytkownikami tego obszaru.        
 

2.2. Celem nadrzędnym koncepcyjnych prac projektowych jest zaproponowanie mechanizmów wspierających 
procesy rewitalizacyjne głównych przestrzeni publicznych centrum miasta Kalisza. 

 
2.3. Proponowane rozwiązania winny umożliwiać ciekawe i różnorodne wykorzystanie zarówno przestrzeni 

Głównego Rynku jak i przestrzeni Nowego Rynku. Zadaniem Konkursu jest także uszczegółowienie 
projektowanych rozwiązań w zakresie koncepcji rewitalizacji poszczególnych przestrzeni miejskich objętych 
Konkursem, a w odniesieniu do Nowego Rynku określenie możliwości wykorzystania przestrzeni na potrzeby 
np. miejskich imprez masowych. Rozwiązania konkursowe powinny umożliwiać elastyczność aranżacji tych 
przestrzeni z uwzględnieniem stałego i czasowego ich zagospodarowania. 
 

2.4. Konkursowa koncepcja urbanistyczno-architektoniczna powinna umożliwiać realizację zróżnicowanego 
programu przestrzenno-funkcjonalnego, którego walorami byłyby w szczególności jakość i atrakcyjność dla 
mieszkańców, a także dla odwiedzających te miejsca, w powiązaniu z istniejącym zagospodarowaniem 
szerszego otoczenia, łącznie współtworzącymi przestrzeń śródmiejską uwzględniającą założenia 
funkcjonalne, użytkowe, przestrzenne i estetyczne oraz łączącą interesy różnych grup użytkowników tej 
ważnej śródmiejskiej przestrzeni. Celem Konkursu jest uzyskanie możliwie najbardziej uniwersalnej i mobilnej 
przestrzeni zarówno dla Głównego Rynku, jak i dla Nowego Rynku, pozwalającej na ich różnorodną aranżację  
w odniesieniu do nadrzędnego charakteru tych miejsc, w zależności od potrzeb funkcjonalno-użytkowych, pór 
roku itp. 
 

3.  PLANOWANY ŁĄCZNY KOSZT WYKONANIA PRAC REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE PRACY  
KONKURSOWEJ 
 

3.1. Szacunkowy koszt wykonania prac realizacyjno-budowlanych zostanie określony przez Zamawiającego na 
podstawie prac konkursowych (we wskazanym w Regulaminie Konkursu zakresie), a w szczególności na 
podstawie wycen złożonych wraz z pracami konkursowymi, zgodnie z załącznikiem  nr A.11. 
Zaproponowane wyceny powinny obejmować całkowity koszt robót budowlano-rewitalizacyjnych związanych 
z realizacją  przedsięwzięcia na podstawie koncepcji konkursowej bez uwzględniania kosztów przebudowy 
infrastruktury technicznej. 
 

3.2.  Wartość, o której mowa w pkt. 3.1. nie obejmuje nadzorów autorskich.  
 

3.3. Zamawiający przewiduje, że wynagrodzenie z tytułu opracowania pokonkursowej dokumentacji projektowej 
będzie negocjowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie 
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określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym.  

3.4. Koszt (netto) nadzoru autorskiego, pełnionego na podstawie odrębnej (lub łącznej z pracami projektowymi) 
umowy, zawartej z wolnej ręki z autorem projektu, nie może przekroczyć 10% kosztu netto wykonania 
projektu, o którym mowa w punkcie 3.3. 

 
4. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY NA PRACE PROJEKTOWE  

 

4.1. Przedmiotem pokonkursowego zamówienia na dokumentację projektową, będzie: 
a) opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowego opracowania pracy konkursowej    

lub jej fragmentu (jako I etap prac projektowych) 
b) wykonanie koncepcji pokonkursowej uwzględniającej zalecenia pokonkursowe, która będzie 

załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   
c) wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego,        
d) wykonanie projektów wykonawczych wraz z częścią przedmiarowo – kosztorysową i specyfikacjami, 
e) przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  

                   publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót, 
f) pełnienie nadzoru autorskiego 

 a także uzyskanie niezbędnych warunków, opinii oraz uzgodnień, ekspertyz, decyzji, badań, zezwoleń,  
jak również innych dokumentów koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. 

 
 4.2. Opracowanie koncepcji pokonkursowej będzie potrzebne dla celów uzgodnienia rozwiązań projektowych, 

uwzględniających ewentualne zalecenia Sądu Konkursowego oraz uwagi Zamawiającego, wynikające  
z potrzeb funkcjonalnych, użytkowych i przestrzennych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia 
niezbędnych zmian rozwiązań przestrzenno-funkcjonalno-użytkowych również na dalszych etapach 
opracowania dokumentacji, w zakresie i za wynagrodzeniem uwzględnionym w ramach przyszłych negocjacji 
pokonkursowych. 

 
4.3. Istotne postanowienia przyszłej umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru 

autorskiego są zapisane w załączniku nr A.10 do niniejszego Regulaminu Konkursu.  
 

ROZDZIAŁ III 
WARUNKI I WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ UCZESTNICY KONKURSU ORAZ DOKUMENTY         
I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE TYCH WARUNKÓW 
 
1. ZAPISY OGÓLNE 
 

1.1. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy Konkursu dopuszczeni do udziału w Konkursie 
i zaproszeni przez Zamawiającego / Prowadzącego postępowanie do złożenia prac konkursowych. 

 
1.2. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz 

jedną pracę konkursową. Uczestnik Konkursu, który złoży więcej niż jeden Wniosek lub więcej niż jedną pracę 
konkursową zostanie wykluczony z Konkursu. Za złożenie Wniosku, czy wykonanie pracy konkursowej uważa 
się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem Konkursu. 

 
1.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: osoby biorące udział w opracowywaniu Regulaminu i organizacji 

Konkursu, członkowie Sądu Konkursowego, osoby, które są podległe służbowo lub są krewnymi lub 
powinowatymi członków Sądu Konkursowego lub osób organizujących Konkurs. 

 
1.4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, a także wymienione podmioty występujące wspólnie, spełniające warunki określone 
w niniejszym Regulaminie, zwane dalej Uczestnikami Konkursu, które złożą w wyznaczonym terminie 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie według określonego wzoru oraz wymagane Regulaminem 
Konkursu  załączniki i pozostałe dokumenty. 
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1.5. Uczestnicy Konkursu biorący wspólnie udział w Konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika 

uprawnionego do złożenia Wniosku, pracy konkursowej oraz podpisania wszystkich niezbędnych 
dokumentów wymaganych Regulaminem Konkursu lub muszą podejmować wszelkie wyżej wymienione 
działania wspólnie. Pełnomocnikiem Uczestników wspólnie  biorących  udział w Konkursie może być jeden 
z tych uczestników. 

 
1.6. Prowadzący postępowanie informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp wnioski o dopuszczenie do 

udziału w Konkursie są jawne od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału  
w Konkursie. 

 
1.7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Uczestnik, nie później niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w Konkursie, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te muszą być oznaczone klauzulą: „INFORMACJE 
STANOWIĄCE 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 
z poz. 1503 z późn. zm.) i dołączone odrębnie do Wniosku, w zamkniętej kopercie trwale połączonej 
z Wnioskiem i pozostałymi dokumentami.  Uczestnik Konkursu, w takiej sytuacji, składa stosowne 
zastrzeżenie na formularzu stanowiącym załącznik nr  A.4  do Regulaminu Konkursu. 

 
2. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE I WYMAGANE DOKUMENTY 

 

2.1. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunek 
udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej. Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli 
Uczestnik Konkursu wykaże, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia 
budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.  

 
Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 
oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, dla poszczególnych branż i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej. 

 
Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których 
wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych 
kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 
przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 
2272 ze zm.). 

 
2.2. Każdy Uczestnik ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie nie może podlegać wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust.1, ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia, że Uczestnik nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia wymagania udziału w konkursie, Uczestnik dołącza do wniosku aktualne na dzień składania 
wniosku oświadczenie, załącznik nr A.3.  

 
2.3. Uczestnikami Konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu ustawy Pzp, spełniający łącznie następujące 

warunki: 
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5  pkt 1, na potwierdzenie czego złożą 

aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, oświadczenie, stanowiące 
wstępne potwierdzenie, że Uczestnik Konkursu  nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
Konkursie.  
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W przypadku składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie przez Uczestników wspólnie 
ubiegających się o dopuszczenie,  oświadczenie składane jest przez każdego z członków konsorcjum lub 
każdego z Uczestników występujących wspólnie; w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich 
oświadczenie składane jest również przez te podmioty. 

b) spełniają warunki określone w ustawie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i wykażą ich spełnienie wg 
wymagań Zamawiającego, zgodnie z następującym opisem sposobu dokonania oceny spełniania tych 
warunków: 
- dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej - na podstawie oświadczenia 
stanowiącego  załącznik nr A.3.  

- w przypadku osoby fizycznej - posiada uprawnienia budowlane  w   specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  i  jest członkiem  Izby Architektów  RP (z uwzględnieniem pkt. 2.5) 

- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej 
dysponuje dla opracowania pracy konkursowej: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia 
budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i będącą członkiem Izby 
Architektów  RP (z uwzględnieniem pkt. 2.5),  

- w przypadku, gdy Uczestnicy Konkursu wspólnie biorą udział w Konkursie, wymagania o których mowa 
w  pkt. 2.3. b) będą spełnione, gdy spełni je przynajmniej jeden z tych Uczestników albo wszyscy 
Uczestnicy łącznie, 

 
c) Prowadzący postępowanie dokona oceny spełnienia warunku udziału w Konkursie na zasadzie: „spełnia” 

lub „nie spełnia” w oparciu o komplet złożonych wraz z Wnioskiem załączników i pozostałych 
dokumentów. 

 
UWAGA: Uczestnik, który otrzyma w konkursie I nagrodę, przed zawarciem umowy zobowiązany 
będzie do przekazania Zamawiającemu kserokopii [poświadczonych za zgodność z oryginałem] 
zaświadczeń o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania osób wskazanych przez 
Uczestnika do wykonania zamówienia, wydanych zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane, uprawnień budowlanych do projektowania wydanych na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub dokumentów równoważnych w przypadku podmiotów 
zagranicznych. 
Dokumenty te, jeżeli nie są wystawione w języku polskim, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.  
Uczestnicy Konkursu z RP oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarii, 
przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, zobowiązani są do uzyskania od właściwej izby samorządu 
zawodowego w Polsce odpowiedniego wpisu umożliwiającego prowadzenie usług na terenie RP,  
tj. wykonywania zawodu architekta [pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
zgodnie z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń  
i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych] zgodnie z wymogami prawa polskiego. 

 
2.4. Uczestnicy Konkursu składają Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (załącznik nr A.1) wraz  

z wymaganymi załącznikami zgodnie z ich treścią. Do Wniosku należy dołączyć pozostałe dokumenty:  
 

a)  oświadczenie – załącznik A.3.  
 

b) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do Rejestru lub Ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp - Uczestnicy Konkursu biorący udział wspólnie 
składają odrębne dokumenty, 

 
c)  w przypadku Uczestnika Konkursu, który polegać będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – oświadczenie tych podmiotów oraz 
zobowiązanie tych podmiotów  do  oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr A.5.  

 



Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku  

wraz z łączącą  je ulicą Kanonicką w Kaliszu 

 

 

Strona 15 z 35 

Uczestnik może wskazać na dostępność wymaganych dokumentów - o których mowa w powyżej w lit. b) -  
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, wskazując adresy tych baz danych w treści Wniosku – załącznik nr A.1. 

 
2.5. Uczestnicy mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty równorzędnego 

znaczenia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 
Dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach. W szczególności dopuszcza się 
dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji lub uprawnień nieograniczonego prawa wykonywania 
zawodu architekta przez autora - projektanta wiodącego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 

 
2.6. Prowadzący postępowanie wzywa do uzupełnienia Wniosku, udzielenia lub złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym przez siebie terminie. Prowadzący postępowanie zastrzega 
sobie prawo do wezwania Uczestnika Konkursu do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień  w 
terminie natychmiastowym umożliwiającym podjęcie kwalifikacji udziału zgodnie z harmonogramem 
Konkursu. 

 
2.7. Brak jakiegokolwiek dokumentu, jego nieuzupełnienie lub jego niepoprawienie - we wskazanym przez 

Prowadzącego postępowanie  terminie, w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp - stanowić będzie podstawę do 
niedopuszczenia do udziału w Konkursie. 

 
2.8. Do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp stosuje się 

odpowiednio. 
 
2.9. Uczestnik Konkursu, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20  lub         

ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Uczestnika Konkursu. 
Powyższego, nie stosuje się, jeżeli wobec Uczestnika Konkursu, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 
3. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

3.1. Uczestnikowi Konkursu, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w ustawie Pzp. 

 
3.2. Środki ochrony prawnej zostały określone w  dziale VI ustawy Pzp i przysługują Uczestnikom Konkursu, 

a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

 
3.3. Przed upływem terminu do składania wniosków w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na 
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 

 
3.4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych art. 182 ustawy Pzp na zasadach określonych w dziale VI 

ustawy.  
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3.5. W przypadku skorzystania ze środków ochrony prawnej przez któregokolwiek z Uczestników Konkursu, 
termin związania Regulaminem Konkursu i wypłacenia nagród i wyróżnień ulega przedłużeniu do chwili 
prawomocnego zakończenia procedur w przedmiocie rozpoznania środków ochrony prawnej 

 

ROZDZIAŁ IV 
SKŁADANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

1. FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
 
1.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy sporządzić w języku polskim, według wzoru 

określonego załącznikiem nr A.1. Do Wniosku należy załączyć: oświadczenia stanowiące załącznik nr A.3 
oraz podpisany  załącznik nr A.10 (tylko podpisany, jeśli akceptuje się jego zapisy, bez wypełniania miejsc 
wykropkowanych). A także, jeśli to niezbędne, należy dołączyć pełnomocnictwo (załącznik nr A.2), 
oświadczenie o zobowiązaniu do oddania do dyspozycji koniecznych  zasobów (załącznik nr A.5) oraz 
wyłącznie w sytuacji wystąpienia zastrzeżenia jawności informacji  załącznik nr A.4. 

 
1.2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz wymagane Regulaminem Konkursu ZAŁĄCZNIKI 

i pozostałe dokumenty lub ich kopie Uczestnicy Konkursu składają na piśmie, pod rygorem nieważności, 
przed upływem terminu wyznaczonego terminarzem Konkursu w siedzibie SARP Oddział w Poznaniu. 

 
1.3. Wniosek oraz wymagane Regulaminem Konkursu ZAŁĄCZNIKI i pozostałe dokumenty powinny być 

podpisane przez Uczestnika (Uczestników) Konkursu bądź przez ustanowionego pełnomocnika. 
 
1.4. W przypadku,  gdy Uczestnik Konkursu ustanowi pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być podpisane przez 

Uczestnika (Uczestników) Konkursu  bądź osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika (Uczestników) 
Konkursu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 

 
1.5. Dokumenty składane w formie kopii wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za 

zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Uczestnik Konkursu, Uczestnicy występujący wspólnie - 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Uczestnik - w zakresie dokumentów, które każdego 
z nich dotyczą. 

 
1.6. Osobą uprawnioną bądź osobami uprawnionymi do reprezentowania Uczestnika jest osoba fizyczna bądź 

osoby fizyczne, zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej Uczestnikiem Konkursu lub osobą 
upoważnioną bądź osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli w jego imieniu. 

 
1.7. W przypadku nie zabezpieczenia  przez  Uczestnika  Konkursu we Wniosku o dopuszczenie do udziału 

w Konkursie informacji zastrzeżonych (załącznik nr A.4) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 
Uczestnikowi Konkursu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego i Prowadzącego 
postępowanie - SARP Oddział Poznań. 

 
1.8. Wymagane jest ponumerowanie stron Wniosku wraz z ZAŁĄCZNIKAMI i  pozostałymi dokumentami oraz 

połączenie ich w sposób trwały. 
 

2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

2.1. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, bądź za pośrednictwem 
posłańca  (w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe – Dz.U. z 2018 r. poz. 2188  
ze zm.), w siedzibie SARP Oddział w Poznaniu – Poznań, Stary Rynek  56, I piętro, w godzinach pracy 
biura w poniedziałki, czwartki, piątki 10.00 - 15.00, we wtorki 15.00 - 19.00.  

 
2.2. Składając  Wniosek  osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca - opakowanie przesyłki 

powinno zostać oznaczone jako: 
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 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI           
    ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA GŁÓWNEGO RYNKU  

          ORAZ NOWEGO RYNKU WRAZ Z ŁĄCZĄCĄ  JE ULICĄ KANONICKĄ W KALISZU 
 oraz powinno być opatrzone nazwą i adresem Uczestnika Konkursu. 
 
2.3. Termin składania wniosków upływa dnia 2 września 2019 r. o godz. 19.00. Rozpatrzone zostaną tylko te 

wnioski, które zostały dostarczone Prowadzącemu postępowanie w miejsce wskazane w Rozdziale IV pkt. 
2.1, w wyznaczonym terminie.  

 W przypadku korzystania przez Uczestnika Konkursu z posłańca Uczestnik odpowiada za właściwe złożenie 
Wniosku - we wskazanym miejscu i w wyznaczonym terminie. 

 
2.4. Uczestnik Konkursu może zmienić lub wycofać Wniosek 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, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały 
dodatkowe oznaczenie: 

ZMIANA / WYCOFANIE 
WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI 

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA GŁÓWNEGO RYNKU  
          ORAZ NOWEGO RYNKU WRAZ Z ŁĄCZĄCĄ  JE ULICĄ KANONICKĄ W KALISZU 

oraz będą opatrzone nazwą i adresem Uczestnika Konkursu. 
 

2.5. W przypadku nadsyłania uzupełnień na podstawie wezwania, o którym mowa w Rozdziale III pkt. 2.6 należy 
złożyć je w sposób i formie przewidzianych dla złożenia Wniosku, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) 
będą zawierały dodatkowe oznaczenie: 

UZUPEŁNIENIE 
WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI 

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA GŁÓWNEGO RYNKU  
          ORAZ NOWEGO RYNKU WRAZ Z ŁĄCZĄCĄ  JE ULICĄ KANONICKĄ W KALISZU 

oraz będą opatrzone nazwą i adresem Uczestnika Konkursu. 
 

3. OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
 
3.1. Sąd Konkursowy dokonuje sprawdzenia wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie  po upływie 

terminu ich składania zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Konkursu i przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
 

3.2. Po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w Konkursie Zamawiający zaprosi do składania prac 
konkursowych Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie. 

 
3.3. Ogłoszenie o  zakwalifikowaniu Uczestników do dalszego udziału w Konkursie nastąpi dnia  

17 września 2019 r. poprzez opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych do Konkursu na stronie 
internetowej  Konkursu:  http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-rynki-kalisz  

 
3.4. Uczestnicy nie spełniający warunków udziału w Konkursie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie. 

 
ROZDZIAŁ V 
SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE O SPOSOBIE OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ 
 

1.1. Opracowanie pracy konkursowej powinno składać się z części graficznej, części opisowej oraz zapisu 
cyfrowego zawierającego część graficzną i cześć opisową . 
 

1.2. Wersję graficzną koncepcji konkursowej należy zaprezentować w dwóch formach: 
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a) na 4 planszach naklejonych na sztywny lekki podkład w formacie 70 x 100 cm, w układzie 
pionowym – zgodnie z załącznikiem nr A.9     

b) na papierze w formacie A3 (pomniejszenie plansz, każda plansza osobno w formacie A3), spięte trwale  
z opisem. 

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

2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O SPOSOBIE OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ 
 

2.1. Część graficzna 
 

2.1.1. Część graficzna powinna zawierać następujące rysunki: 
 1.  Plany orientacyjne w skali 1:5000 pokazujące powiązania przestrzenne i funkcjonalne w następującym    
           zakresie: 

- schemat zabudowy (elementy nowej kubatury) 
- schemat komunikacji (powiązania piesze i kołowe, parkingi, itp.) 
- schemat zieleni (powiązania z terenami zielonymi) 

 
2.  Zagospodarowanie terenu opracowania konkursowego w skali  1:250  pokazujące w szczególności:  

                            a)      układ  funkcjonalno-przestrzenny, 
b) organizację  przestrzeni  ruchu  drogowego, pieszego, rowerowego, miejsc parkingowych (stałych  

i czasowych),  
c) powiązania z komunikacją publiczną 
d) organizację  różnej aranżacji przestrzeni wspólnej sprzyjającej integracji – zakładany zakres 

możliwych przekształceń  funkcjonalnych  dla  poszczególnych placów (z uwzględnieniem imprez 
masowych), 

e) rysunek nawierzchni wraz z podaniem rodzaju materiału, 
f) dyspozycję zieleni wysokiej i niskiej, 
g) elementy rozwiązań kubaturowych,  
h) elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, itp.), 
i) oświetlenie,  
j) oznaczenie charakterystycznych rzędnych, 
k) inne elementy – wg uznania projektanta. 

 
3. Aksonometria  terenu opracowania konkursowego w skali 1:500, w zakresie Głównego Rynku  

i Nowego Rynku, wykonana pod kątem (kierunek północny) wskazanym na  planszy uwarunkowań 
konkursowych  (załącznik nr B.9)  

4. Co najmniej 2 wizualizacje dla Rynku Głównego przedstawione z poziomu człowieka, z kierunku 
wybranego przez Uczestnika Konkursu  – jedna z nich w ujęciu nocnym z pokazaniem oświetlenia  

5. Co najmniej  2 wizualizacje dla Nowego Rynku przedstawione  z poziomu człowieka, z kierunku 
wybranego przez Uczestnika Konkursu  – jedna z nich w ujęciu nocnym z pokazaniem oświetlenia   

6. Minimum  1  wizualizacja  ulicy Kanonickiej pokazująca powiązania – przejście między Głównym 
Rynkiem a  Nowym Rynkiem   

7. Przekroje urbanistyczne opracowania konkursowego w skali 1:500 lub 1:250 charakterystyczne dla 
danej pracy konkursowej pokazujące propozycje rozwiązania przestrzeni Głównego Rynku, Nowego 
Rynku i ulicy Kanonickiej. Odpowiednią skalę należy dobrać w zależności od zaproponowanych 
rozwiązań szczegółowych. 

8. W przypadku rozwiązań kubaturowych dla Nowego Rynku – minimum dwa przekroje (z rozwinięciami)                
w skali 1:250  uzasadniające  przyjęte rozwiązania projektowe 

9. Schematy różnych sposobów użytkowania obu rynków oddające charakter tych miejsc (pokazujące 
możliwość organizowania np. różnych wydarzeń, imprez masowych; pokazujące przestrzenie 
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publiczne, półpubliczne, półprywatne z możliwością wykorzystania na miejskie bądź lokalne atrakcje, 
czy aktywności, itp.) 

10. Dowolne rysunki, szkice, schematy wyjaśniające przyjętą koncepcję – wg uznania konkurujących,  
       

UWAGA : 
Na rysunkach należy umieścić niezbędne oznaczenia graficzne z opisami (legendy) pozwalające  
na  czytelny odbiór koncepcji. 

 
2.1.2. Plansze muszą być opracowane w czytelnej i trwałej grafice. Opisy na planszach należy wykonać 

w języku polskim.  
2.1.3. Plansze powinny być ponumerowane wg kolejności prezentacji i oznaczone sześciocyfrowym 

numerem rozpoznawczym  o wymiarach 6,0 x 1,0 cm umieszczonym w prawym górnym narożniku 
każdej planszy, w odległości 2 cm od krawędzi plansz.  

 
2.2. Część opisowa: 
 
 2.2.1. Część opisowa powinna zawierać: 

1.   przyjętą  ideę rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, 
2. przyjęty program funkcjonalno-użytkowy, 
3. opis schematu komunikacyjnego (ulice, place, miejsca parkingowe, chodniki, ścieżki rowerowe itp.), 
4. opis materiałowy, 
5. uwagi dodatkowe (wg uznania). 

 
2.2.2.  Do opisu należy dołączyć informację o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych 

na podstawie pracy konkursowej  (art. 121 ust.1 ustawy Pzp) wg załącznika nr A.11 
 
2.2.3. Do opisu należy dołączyć tabelę bilansową terenu opracowaną  wg załącznika nr A.12 
 
2.2.4.  Część opisowa przygotowana w 3 egzemplarzach w formacie A4 powinna  obejmować  max. pięć                   
            stron tekstu oraz w/w tabelę i zestawienie kosztów. Do opisu należy dołączyć wydruki plansz  

w formacie A3 (niezłożone, w ułożeniu poziomym) pozbawione oznaczeń identyfikacyjnych i numerów 
rozpoznawczych.  Część opisową należy oznaczyć numerem rozpoznawczym wyłącznie na pierwszej 
stronie opisu. Całość powinna być trwale spięta! 

 
2.3. Część cyfrowa: 
 

2.3.1. W celu umożliwienia wykorzystania prac, zgodnie z Regulaminem Konkursu Uczestnicy zobowiązani 
są do przekazania Prowadzącemu postępowanie zawartości opracowania w postaci zapisu 
elektronicznego cyfrowego, nagranego na płycie CD/DVD, która powinna być dołączona do części 
opisowej. Płyta nie powinna posiadać żadnych oznaczeń i być dołączona w zamkniętej odrębnej 
kopercie. Kopertę należy oznaczyć tym samym sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym  co  praca 
konkursowa.  

 
2.3.2. Całą pracę konkursową – tzn. plansze rysunkowe i opis  wraz z tabelą bilansową należy zapisać na    

płycie CD/DVD: 
 

1. plansze w formacie pdf  lub formacie JPG 300dpi oraz w mniejszej rozdzielczości (nie więcej niż 1 GB) 
2. tekst opisu w formacie pdf 
3. tabelę bilansową w formacie pdf 
4. zestawienie kosztów w formacie pdf 
5. plansze projektu w formacie pdf lub JPG, pomniejszone do wymiarów A3 

 
2.3.3. Praca w zapisie elektronicznym musi być pozbawiona oznaczeń identyfikacyjnych i danych 

osobowych zawartych we właściwościach pliku. Na rysunkach i na opisie części cyfrowej należy 
wykasować numer rozpoznawczy i zagwarantować anonimowość zapisanych danych (wykasować 
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z plików źródłowych wszelkie informacje, które mogłyby pozwolić na identyfikację Uczestników 
Konkursu  /  Autorów opracowania). 

 
2.3.4. Część cyfrowa pracy konkursowej nie będzie podlegała ocenie, a zostanie wykorzystana jedynie do 

celów prezentacyjnych, dla potrzeb Sądu Konkursowego oraz dla realizacji praw autorskich zgodnie 
z zapisami zawartymi w Rozdziale VII pkt. 1 Regulaminu. 

 

3.     SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 
 

3.1. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Konkursie składają prace konkursowe dnia 18 listopada 2019 r. 
w godzinach od 12.00 do 19.00  w siedzibie SARP Oddział w Poznaniu – Poznań, Stary Rynek 56, 
I piętro. 

 
3.2.    Pracę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed upływem podanego terminu zostanie doręczona 

Prowadzącemu postępowanie we wskazane w pkt. 3.1. miejsce. 
 
3.3. Praca konkursowa złożona przez Uczestnika może być wycofana wyłącznie przed upływem terminu do 

składania prac konkursowych. Wycofanie pracy może nastąpić po przedstawieniu oryginalnego pokwitowania 
złożenia pracy, wystawionego przez Prowadzącego postępowanie.  

 
3.4. Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu 

Konkursu.  
 
3.5. Praca konkursowa - na którą składa się część graficzna, część opisowa (wraz z tabelą bilansową  

i zestawieniem kosztów), część cyfrowa - nie może być podpisana. Praca musi być oznaczona 
sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym wybranym dowolnie przez Uczestnika Konkursu. Ten sam numer 
należy umieścić na wszystkich elementach składanej pracy konkursowej (w prawym górnym rogu), to jest: na 
planszach, tylko na stronie tytułowej opisu, na opakowaniu (kopercie) części cyfrowej,  na kopercie 
zawierającej  załącznik  nr A.6 i załącznik nr A.7. - wysokość pisma 1 cm  i  nie dłuższe niż 6 cm. Nie należy 
umieszczać numeru na pomniejszeniach plansz załączonych do opisu. 

 
3.6. Prace konkursowe należy składać  w  opakowaniach  uniemożliwiających  ich  przypadkowe otwarcie (bez 

pozostawienia śladów) i zapoznanie się z zawartością opakowania. Opakowanie musi zostać opisane jako: 
 

PRACA KONKURSOWA NA OPRACOWANIE KONCEPCJI  
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA GŁÓWNEGO RYNKU  

ORAZ NOWEGO RYNKU WRAZ Z ŁĄCZĄCĄ  JE ULICĄ KANONICKĄ W KALISZU 
 
oraz oznakowane numerem rozpoznawczym nadanym wszystkim elementom pracy konkursowej. 

 
3.7. Do pracy konkursowej należy dołączyć kopertę (wewnątrz opakowania) opisaną wyłącznie sześciocyfrową 

liczbą rozpoznawczą identyczną z liczbą umieszczoną na pracy konkursowej, zawierającą załącznik nr A.6 
(karta identyfikacyjna Uczestnika Konkursu z oznaczonym numerem rozpoznawczym) i załącznik  nr A.7 
(lista  osób, członków  zespołu  autorskiego  z  ich  podpisami).  Koperta winna  być  nieprześwitująca, trwale 
zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością. Koperta w stanie nienaruszonym 
będzie przechowywana przez Sekretarza Organizacyjnego Konkursu. Otwarcia kopert dokona Sąd 
Konkursowy w trakcie ogłoszenia wyników Konkursu. 

 
3.8. Pracę konkursową przekazuje się za potwierdzeniem odbioru na formularzu stanowiącym  załącznik  nr A.8 

Pokwitowanie  uzupełnione  będzie  datą  i godziną  przyjęcia  pracy  oraz podpisem Sekretarza 
Organizacyjnego Konkursu lub osoby upoważnionej przyjmującej pracę konkursową. Pokwitowanie złożenia 
pracy jest jedynym dokumentem uprawniającym Uczestnika Konkursu do odbioru nagród i wyróżnień, jak 
również odbioru prac nienagrodzonych i niewyróżnionych. 
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3.9. Opakowanie pracy konkursowej nie może być opatrzone nazwą Uczestnika Konkursu składającego pracę, ani 
innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem Konkursu przez 
Sąd Konkursowy. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca, 
adres zwrotny i nazwa nadawcy podane na opakowaniu nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika 
Konkursu. 

3.10. Prace konkursowe zostaną zaszyfrowane przez Sekretarza Organizacyjnego Konkursu, poprzez nadanie 
kodu każdej pracy, który będzie obowiązującym oznaczeniem pracy przez cały czas trwania przewodu i prac 
Sądu Konkursowego. Z czynności zakodowania prac zostanie sporządzony protokół, który zostanie 
umieszczony w zapieczętowanej kopercie do czasu publicznego ogłoszenia wyników Konkursu. 

 
3.11. Na żadnej z plansz opracowania graficznego, czy też na stronie opisu pracy konkursowej, a także na 

opakowaniu pracy konkursowej nie można umieszczać opisów lub znaków graficznych, umożliwiających 
identyfikację Uczestnika Konkursu przed rozstrzygnięciem Konkursu. Prace konkursowe zawierające takie 
oznaczenia nie będą podlegać ocenie w ramach Konkursu i zostaną odrzucone. 

 
ROZDZIAŁ VI 

TRYB I OCENA PRAC  KONKURSOWYCH 
 

1. TRYB OCENY PRAC KONKURSOWYCH 
 

1.1. Oceny prac dokonuje Sąd Konkursowy na posiedzeniach zamkniętych, w zakresie zgodności tych prac 
z wymaganiami i z kryteriami oceny prac konkursowych określonymi w Regulaminie Konkursu i w Ogłoszeniu 
o Konkursie. Prace nie spełniające wymagań określonych w  Regulaminie Konkursu nie będą podlegały 
ocenie. Sąd wnikliwie rozpatrzy nawet te prace, które będą polemiką w stosunku do założeń regulaminowych.  

 
1.2. Sąd Konkursowy rozstrzyga Konkurs, dokonując wyboru najlepszych prac konkursowych. W szczególności 

wskazuje prace, które powinny być nagrodzone i wyróżnione wraz z rodzajem i wysokością nagrody lub 
wyróżnienia, ze wskazaniem do realizacji lub gdy prace konkursowe nie spełniają wymagań określonych  
w Regulaminie Konkursu wskazuje  inne rozstrzygnięcia.  

 
2. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

 

2.1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy pod względem formalnym i merytorycznym,  
wg zgodności z przedmiotem i celem Konkursu. I tak ocenie będą podlegały:  

 
2.1.1.  Walory urbanistyczno-architektoniczne i kompozycyjno-przestrzenne – 50 punktów 

2.1.2.  Walory funkcjonalno-użytkowe – 30 punktów 

2.1.3.  Ekonomika  i  realność realizacyjna przyjętych rozwiązań projektowych  – 20 punktów 

 
2.2. Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej. Stopień ich 

spełnienia podlega swobodnej ocenie Sądu Konkursowego. 
 

3. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU  

3.1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu będzie podana do publicznej wiadomości w następujący sposób: 

3.1.1. Publiczne odczytanie werdyktu Sądu Konkursowego i rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu           
11 grudnia 2019 r. w Kaliszu. Miejsce i godzina ogłoszenia wyników  Konkursu zostaną ustalone  
w terminie późniejszym i podane do wiadomości na stronie internetowej Konkursu:  
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-rynki- kalisz 
 

3.1.2. Zamieszczenie wyników Konkursu na stronie internetowej Konkursu i na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego nastąpi niezwłocznie po publicznym 
ogłoszeniu wyników Konkursu. 

 

http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-rynki-%20kalisz
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3.2. Otwarcie wystawy prac nastąpi w dniu publicznego odczytania wyników konkursu w dniu 11 grudnia 2019 r. 
Miejsce i godzina otwarcia wystawy zostaną ustalone w terminie późniejszym i podane do wiadomości na 
stronie internetowej Konkursu http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-rynki-kalisz   

 
3.3. Dyskusja pokonkursowa odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu, w tym samym miejscu, 

gdzie nastąpi ogłoszenie wyników Konkursu. 
 
3.4. Po rozstrzygnięciu Konkursu, Sąd Konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich prac, przyporządkowując 

prace poszczególnym Uczestnikom Konkursu w oparciu o numer szyfrowy i numer rozpoznawczy 
umieszczony na karcie identyfikacyjnej. Wraz z ogłoszeniem wyniku Konkursu ujawnieni zostaną autorzy 
wszystkich złożonych prac konkursowych. 

 
3.5.  W przypadku stwierdzenia, po identyfikacji prac konkursowych, że praca konkursowa została złożona przez 

Uczestnika niezaproszonego do złożenia pracy konkursowej, taka praca zostanie uznana za nieważną. 
 
3.6. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o jego wynikach  

w Dzienniku Urzędowym UE.  
   

ROZDZIAŁ VII 
INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU 
 
1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH I PRAW POKREWNYCH 
 

1.1. Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu nie może naruszać praw autorskich Uczestników 
Konkursu. Autorowi (zespołowi autorskiemu) przysługują prawa autorskie do opracowanej przez siebie pracy 
konkursowej. Autorzy wszystkich prac zachowają osobiste prawa autorskie, które chronią nieograniczoną 
w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się więź twórcy z Utworem, w zakresie określonym w ustawie o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

 
1.2. Praca konkursowa musi być autorstwa Uczestnika Konkursu lub zespołu biorącego udział w Konkursie i nie 

może naruszać praw autorskich osób trzecich. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich pełną 
i wyłączną odpowiedzialność ponoszą Uczestnicy Konkursu. 

 
1.3. Uczestnicy Konkursu, przez fakt przystąpienia do Konkursu udzielają Zamawiającemu i Prowadzącemu 

postępowanie licencji na nieodpłatne korzystanie z przedstawionej pracy konkursowej, bez względu na formę 
i układ, na następujących polach eksploatacji: 
a)  publiczna prezentacja na wystawie pokonkursowej 
b)  prezentacja w środkach masowego przekazu, w Internecie – na stronach i portalach internetowych, 

w mediach społecznościowych itp.  
c) prezentacja w publikacjach, materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych oraz 

wydawnictwach 
d) prezentacja, publikacja oraz powielanie w całości lub części na potrzeby przebiegu, promocji i archiwizacji 

Konkursu 
1.4. Nośniki wszystkich prac w postaci płyt CD/DVD przechodzą nieodpłatnie na własność Zamawiającego 

i Prowadzącego postępowanie w celu archiwizacji pokonkursowej.  
 
1.5. W stosunku do wszystkich prac Zamawiający zobowiązany będzie do udostępniania pracy konkursowej jej 

autorowi / autorom  w  takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez nich prawa 
autorskiego. Zamawiający nie może domagać się od autora odpowiedniego zabezpieczenia oraz 
wynagrodzenia za korzystanie z wykonanej przez niego pracy konkursowej. 

 
1.6. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych przeniosą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: prawo do utrwalania, zwielokrotniania, prezentacji, 
publicznego udostępniania, wystawiania i wprowadzania do obrotu w formie materiałów informacyjnych lub 
promocyjnych całości lub fragmentów prac konkursowych, publikacji w wydawnictwie pokonkursowymi innych 

http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-rynki-kalisz
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wydawnictwach - w celach związanych z zakresem i przedmiotem Konkursu - bez wynagrodzenia dla ich 
autorów z zastrzeżeniem art. 46 i art. 49 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych                            
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), 

 
1.7. Uczestnik Konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu  w trybie 

zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej przeniesie ponadto na 
Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do nagrodzonej pracy (Utworu) na następujących polach 
eksploatacji: 

 
1.7.1. z chwilą wypłaty nagrody pieniężnej: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, na 
potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, plansz, taśmy 
światłoczułej, magnetycznej, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

b) umieszczenie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach 
publikowanych dla celów promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez 
Zamawiającego; 

c) wprowadzanie w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie 
i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line; 

d) wykorzystanie w utworach multimedialnych; 
e) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji 

przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane za pośrednictwem satelity 
i Internetu; 

f) wykorzystanie w dowolnej części dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji 
Zamawiającego, jego programów, audycji i publikacji; 

g) sporządzenie wersji obcojęzycznych; 
h) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w dowolnej skali, na potrzeby różnorodnych 

mediów, a w szczególności w postaci publikacji wydrukowanych plansz, na dyskach 
komputerowych oraz nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

i) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych 
Zamawiającego i Prowadzącego postępowanie; 

k) wyświetlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne techniki przesyłu danych 
stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowych sieciach komunikacji; 

l) marketing w kraju i za granicą; 
m) nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub stację bezprzewodową, 

nadawanie poprzez satelitę; 
 

1.7.2. każde opracowanie pokonkursowe Utworu zostanie powierzone Autorowi Utworu (ewentualnie ze 
wskazówkami Zamawiającego). Zmiany, adaptacje, czy przeróbki Utworu mogą nastąpić jedynie w 
uzasadnionych przypadkach za zgodą Autora Utworu. W przypadku, gdy zmiany mają charakter zmian 
zasadniczych, istotnych, uzasadniających wzrost wynagrodzenia za opracowanie szczegółowe pracy 
konkursowej – Autor Utworu wykona je za odrębnym wynagrodzeniem z zastrzeżeniem, że nie dotyczy 
to zmian, adaptacji czy przeróbek wynikających z zaleceń Sądu Konkursowego lub prawomocnych 
decyzji uprawnionego organu, które zostaną sporządzone bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 
1.8. Uczestnik Konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej zobowiązany jest do przystąpienia do 
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do 
podpisania umowy na warunkach określonych w załączonych do Regulaminu Konkursu istotnych 
postanowieniach umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego 
(załącznik nr A.10) oraz uzgodnionych w trakcie negocjacji. 

 
1.9. Zamawiający zobowiązuje się do podania nazwisk Autorów każdej pracy konkursowej we  wszystkich 

publikacjach  oraz sytuacjach, w których będzie ona wykorzystana. 
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2. ZASTRZEŻENIA 
 

2.1. Po otrzymaniu I nagrody (wypłacie), a przed przystąpieniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki 
Uczestnik Konkursu złoży oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak 
podstaw wykluczenia oraz inne niezbędne dokumenty, o których dostarczenie zostanie poproszony przez 
Zamawiającego, zgodnie z ustawą Pzp i z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.   

 
2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania, w trakcie negocjacji, Uczestnika Konkursu, który otrzymał 

nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe 
opracowanie pracy konkursowej lub jej fragmentu, aby przy sporządzaniu projektu stanowiącego szczegółowe 
opracowanie pracy konkursowej uwzględnił  zalecenia do pracy konkursowej, jeśli zostaną wskazane przez 
Sąd Konkursowy. 

 
2.3. Zamawiający może nie zawrzeć umowy o prace projektowe z autorem pracy nagrodzonej w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że realizacja inwestycji nie będzie leżała w interesie publicznym, 
jeżeli nie można było tego przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający może nie zawrzeć umowy również, jeśli w wyniku negocjacji prowadzonych w trybie zamówienia 
z wolnej ręki wystąpi jakakolwiek przesłanka skutkująca koniecznością unieważnienia postępowania zgodnie z 
art. 93 ust 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
2.4.  Nie zawarcie przez Zamawiającego z Uczestnikiem Konkursu, którego praca konkursowa została nagrodzona 

umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, nie stanowi dla 
autora (zespołu autorskiego) nagrodzonej pracy konkursowej podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń 
finansowych wobec Zamawiającego, w tym również z zakresu prawa autorskiego zgodnie z ustawą o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 
 

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

3.1. Prace konkursowe, ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie ani w inny sposób 
rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników Konkursu.  
 

3.2. Zamawiający oświadcza, że pozostaje związany Regulaminem Konkursu do czasu jego rozstrzygnięcia, 
a w odniesieniu do warunków dotyczących przyszłej umowy na prace projektowe do czasu podjęcia 
przedmiotowych negocjacji i do czasu jej podpisania. 

3.3. W przypadku stwierdzenia przez Sąd Konkursowy niezadawalającego poziomu prac konkursowych Sąd 
Konkursowy może nie przyznać I nagrody, a Zamawiający może wtedy odstąpić od obowiązku zlecenia prac 
projektowych.  

3.4. Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zaleceń do nagrodzonej I nagrodą pracy konkursowej 
w zakresie objętym przyszłym zleceniem projektowym, a autor (autorzy) tej pracy zobowiązuje się do  
uwzględnienia  tych zaleceń przy sporządzaniu projektu stanowiącego szczegółowe opracowanie pracy 
konkursowej.  

3.5. Zamawiający po rozstrzygnięciu Konkursu jest zobowiązany do zaproszenia do negocjacji w trybie 
zamówienia z wolnej ręki autora nagrodzonej I nagrodą pracy konkursowej. Z autorem (z zespołem autorskim) 
I nagrody, po przeprowadzeniu pomyślnych negocjacji, zostanie zawarta umowa na prace projektowe w 
zakresie obejmującym opracowanie wielobranżowej  dokumentacji dotyczącej tematu konkursu (lub jego 
fragmentu, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. I pkt 8.4 Regulaminu Konkursu) oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego.   

3.6. Prace konkursowe, które nie otrzymają nagród i wyróżnień pieniężnych pozostaną własnością ich autorów. 
Prace te mogą być odbierane przez Uczestników Konkursu w siedzibie Zamawiającego, za zwrotem 
pokwitowania złożenia pracy, po upływie trzech miesięcy od daty oficjalnego ogłoszenia wyników 
rozstrzygniętego Konkursu (części cyfrowe opracowania konkursowego - nie podlegają zwrotowi). 
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3.7. W przypadku zorganizowania dodatkowej wystawy prac konkursowych, której termin zostanie ustalony 
w terminie późniejszym, prace nienagrodzone i niewyróżnione  będą mogły być odebrane po zakończeniu tej 
wystawy. 

 
4. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 

4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym Konkursem będzie 
Prezydent Miasta Kalisza. Uczestnicy Konkursu mogą się z nim kontaktować w następujący sposób: 

1) listownie na adres: Prezydent Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz; 
2) poprzez e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl; 
3) telefonicznie: +48 62 765 43 00. 

4.2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować   
w następujący sposób: 

1) listownie na adres: Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz; 
2) poprzez e-mail: iod@um.kalisz.pl; 
3) telefonicznie: +48 62 765 43 56. 

4.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu na podstawie  
art.  6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody Uczestnika Konkursu wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w niniejszym 
Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. spełnienia obowiązków wynikających z następujących przepisów 
prawa: 

1) ustawy Pzp i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych; 

2) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 217 z późn. zm.). 

4.4. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie jest wymogiem ustawowym określonym  
w przepisach ustawy Pzp oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, związanym 
z udziałem w Konkursie. Konsekwencje niepodania określonych w tych przepisach danych wynikają z ustawy 
Pzp np. brak możliwości udziału w niniejszym Konkursie. 

4.5. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w związku z prowadzonym Konkursem będzie Stowarzyszenie 
Architektów Polskich Oddział Poznań, z siedzibą w Poznaniu (61-722), Stary Rynek 56, któremu 
Administrator, w związku z powierzeniem przygotowania, zorganizowana, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
Konkursu, powierzył przetwarzanie danych osobowych. 

4.6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów 
prawa, a w szczególności: 

1) osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja Konkursu w oparciu o art. 8, art. 96 
ust. 3 art. 139 ust. 3 ustawy Pzp oraz przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.);  

2) przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego w szczególności: Krajowej Izby 
Odwoławczej, Sądów powszechnych, Prokuratury, Policji, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, organów kontrolnych instytucji finansującej lub współfinansującej projekt objęty 
zamówieniem publicznym, właściwego Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. 

Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej, może wystąpić jedynie w szczególnych 
przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz 
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330  
z późn. zm.). 

Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z Konkursem  mogą być podmioty,  
z którymi Administrator lub Podmiot przetwarzający dane osobowe zawarł umowy lub porozumienie na 
korzystanie z udostępnianych przez nie informacji w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych.  

mailto:umkalisz@um.kalisz.pl
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4.7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego Konkursu, a następnie przez okres 
przechowywania dokumentacji Konkursu lub umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z właściwą 
kategorią archiwalną, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, w jakim 
Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania 
ze środków UE. 

4.8. W związku z Konkursem Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.  

4.9. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z Konkursem, osobie której dane dotyczą przysługują 
następujące prawa: 

  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przy czym w przypadku gdy wykonanie 
prawa dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty Konkursu; 

2) prawo do sprostowania lub uzupełniania swoich danych osobowych, z tym że skorzystanie z tego 
prawa nie może skutkować zmianą rozstrzygnięcia Konkursu oraz nie może naruszać integralności 
protokołu z przebiegu prac Sądu Konkursowego lub jego załączników; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza danych osobowych do czasu 
zakończenia Konkursu; 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Aby skorzystać z praw, o których mowa wyżej w ppkt 1)-4) należy się skontaktować  
z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych lub z Podmiotem przetwarzającym dane osobowe. 

4.10. Podanie danych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów 
obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania 
faktycznego celu ich zbierania. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest 
niezbędne do przeprowadzenia procedury konkursowej. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, 
a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z Państwem umowy – czyli przyjęcia 
Państwa zgłoszenia do udziału w konkursie. Konieczność podania danych wynika m.in. ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.),  ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 r.  poz. 1221 ze zm.). 

4.11. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, 
będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u przepisami archiwalnymi 
oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych  
w  powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

 

ROZDZIAŁ VIII 
USTALENIA MERYTORYCZNE  
 

Podstawowym oczekiwaniem Zamawiającego jest wyłonienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej 
najlepszej pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, uwzględniającej kontekst 
istniejącego zagospodarowania całego obszaru objętego Konkursem i jego otoczenia. Bardzo istotnym 
aspektem jest funkcjonalność i atrakcyjność tego śródmiejskiego obszaru, a także podkreślenie jego walorów 
historycznych i przestrzennych oraz umiejętne połączenie wszystkich tych funkcji. 
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1. WPROWADZENIE 

1.1. Kalisz, położony nad rzeka Prosną, jest jedną z najstarszych miejscowości w Polsce. Na Zawodziu, w miejscu 
późniejszego grodu, istniała od VI w. osada otwarta; podobna osada istniała od VII w. na Ogrodach. Pierwszy 
gród na Zawodziu wzniesiono w latach około 850–860 roku. Kalisz stał się miastem w połowie XIII w., po 
otrzymaniu praw miejskich. W 1793 roku, miasto po II rozbiorze Polski zostało stolicą departamentu 
kaliskiego Prus Południowych. W 1798 został założony Park Miejski. Od 1801 roku nieprzerwanie działał  
w mieście teatr założony przez Wojciecha Bogusławskiego (działa do dziś). W 1805 zaczął ukazywać się 
tygodnik „Kronika Miasta Kalisz”. W 1806 roku, w czasie powstania, miasto było znaczącym ośrodkiem 
polskich wojsk powstańczych. W 1807 roku znalazło się w departamencie kaliskim Księstwa Warszawskiego. 
Imperium Rosyjskie i Królestwo Prus zawarły tutaj traktat kaliski, dzięki któremu Prusy przystąpiły do koalicji 
przeciw Napoleonowi. W 1815 roku powstało Królestwo Polskie, a w roku 1816 ponownie 
utworzono województwo kaliskie, które w 1837 zostało przemianowane na gubernię kaliską. W 1818 roku 
erygowano diecezję kujawsko-kaliską ze stolicą w Kaliszu i założono Kaliskie Towarzystwo Muzyczne, 
najstarsze towarzystwo muzyczne w Polsce.  

W tym samym roku rozpoczęto wielką przebudowę miasta: wytyczono nowe ulice, plac św. Józefa wzniesiono 
nowe pałace, mosty (pierwszy polski most o konstrukcji stalowej), uregulowano Kaliski Węzeł Wodny. 
Powstały rodzinne Fabryki Fortepianów i Pianin.  W 1890 roku ukończono budowę nowego ratusza, w 1900 
ukończono budowę nowego gmachu Teatru Miejskiego, w 1902 budowę gmachu Kaliskiego Towarzystwa 
Muzycznego z salą koncertową. 

Kalisz był miastem wielokulturowym i wielonarodowościowym. W 1860 roku liczył 12 835 mieszkańców, w tym 
47% Polaków, 34% Żydów i 19% Niemców. Na samym początku I wojny światowej, 2 sierpnia 1914 roku, do 
Kalisza bez walki wkroczyły wojska niemieckie. W okresie 7–22 sierpnia 1914 roku z niewyjaśnionych 
przyczyn ostrzelały one, zbombardowały i później podpaliły bezbronne miasto. W gruzach legło 95 proc. 
zabudowy staromiejskiej, co spowodowało eksodus ludności i spadek liczby mieszkańców z 70 do 5 tysięcy. 
Historycy oceniają, że Kalisz był najbardziej zniszczonym miastem w Europie w czasie I wojny światowej.  
Po odzyskaniu niepodległości odbudowano miasto, zachowując średniowieczny plan zabudowy. W 1934 roku 
zmieniono granice miasta (łącznie 2413 ha); w konsekwencji dworzec Kolei Warszawsko-Kaliskiej znalazł się 
w granicach miasta, dworzec czołowy Kaliskiej Kolei Dojazdowej przy granicy miasta.W 1939 roku Kalisz 
liczył już 81 052 mieszkańców i pod względem liczby ludności był 15. największym miastem w Polsce.  

 
1.2.   Teren opracowania konkursowego obejmuje dwa ważne funkcjonalnie, przestrzennie i historycznie place 

miejskie t.j. Główny Rynek oraz Nowy Rynek, a także łącząca je wąską śródmiejską uliczkę Kanonicką.  
Obszar opracowania konkursowego znajduje się na terenie historycznego założenia urbanistycznego miasta 
Kalisza. 
 

1.3.  Konkurs ma charakter ideowo-funkcjonalny o charakterze realizacyjnym.  Zamawiający oczekuje twórczego 
podejścia do przestrzeni centrum miasta Kalisza. Koncepcja konkursowa powinna  zawierać układ przestrzeni 
publicznych  oraz zasady ich kształtowania w granicach opracowania konkursowego w połączeniu  
z otoczeniem śródmiejskim. Koncepcja projektowa powinna przedstawiać zróżnicowany charakter rynków          
i  różne propozycje ich zagospodarowania funkcjonalno-użytkowego z wynikającym z tych  uwarunkowań 
układem komunikacji indywidualnej i zbiorowej wraz z wyznaczeniem zasad parkowania. Powinna zawierać 
informacje o proponowanym programie, ze szczególnym naciskiem na określenie funkcji centro-twórczych,  
funkcji użytkowych i przyjaznych mieszkańcom tego terenu oraz całego miasta, a także osobom je 
odwiedzającym. Powinna pokazywać elementy małej architektury, odniesień historycznych, kształtowanie 
zieleni itp. 

 
1.4. Z uwagi na kontekst społeczny zadania konkursowego, w ramach przygotowań do ogłoszenia             

konkursu, odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące zagospodarowania płyty Głównego                                                
Rynku. Zebrano głosy, opinie i propozycje zainteresowanych grup mieszkańców i interesariuszy tej 
przestrzeni miejskiej. Raport z tych konsultacji dostępny jest na stronie: http://www.rewitalizacjakalisz.pl/wp-
content/uploads/2016/09/G%C5%82%C3%B3wny-Rynek-mo%C5%Bcliwo%C5%9Bci.pdf  

  i  jest  głosem doradczym dla Uczestników Konkursu wskazującym oczekiwania zainteresowanych.   
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1.5.  Główny Rynek 
Główny Rynek jest najstarszym i najważniejszym placem w mieście. To główny rynek Śródmieścia w Kaliszu, 
ma kształt prostokątny o wymiarach ok. 95 m na ok. 105 m. Wytyczony w XIII wieku, stanowi centralne 
założenie miasta lokacyjnego na prawie średzkim. Na Głównym Rynku i w jego sąsiedztwie znajdują się 
ważne zabytki Kalisza, takie jak Ratusz, katedra św. Mikołaja Biskupa, Park Miejski, kościół św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika. Do końca XIX wieku na Głównym Rynku wokół Ratusza usytuowane było miejsce 
targowe. Obecna zabudowa Głównego Rynku pochodzi z lat 20. i 30. XX wieku, wzniesiona po zburzeniu 
Kalisza w 1914 roku, kiedy to podczas I wojny światowej Śródmieście Kalisza zostało zniszczone prawie 
doszczętnie bo w ok. 95 %. 
Obecny, stojący na środku rynku budynek Ratusza to obiekt neoklasycystyczny, wzniesiony w latach  
1920–1924 staraniem Komitetu Odbudowy Kalisza wg projektu Sylwestra Pajzderskiego w oparciu  
o wcześniejsze projekty Stefana Szyllera; wpisany do rejestru zabytków w 1993 roku. Wcześniej w pobliżu 
obecnego Ratusza stał dwupiętrowy Ratusz gotycki z wieżą, wzmiankowany po raz pierwszy w 1426 roku. 
Ratusz ten został przebudowany w stylu renesansowym w XVI wieku. Budynek spłonął w 1792 roku. Kolejny 
budynek Ratusza zbudowano w 1888 roku wg projektu Józefa Chrzanowskiego – gmach ten spłonął w 1914 
roku zniszczony przez wojska pruskie.  
Główny Rynek położony jest u zbiegu 10 uliczek śródmiejskich: ulica Śródmiejska i ulica Złota (róg zachodni);  
ulica Zamkowa i ulica Kanonicka (róg północny); ulica Mariańska i ulica Łazienna (róg wschodni); ulica  
św. Stanisława i ulica Rzeźnicza (róg południowy); ulica Piskorzewska (bok północno-zachodni); ulica 
Piekarska (bok południowo-wschodni).  
Na przestrzeni lat, obecna nazwa Główny Rynek podlegała częstej zmianie. Otoczenie Ratusza nazywano 
potocznie Rynkiem, w latach 1925-1930 funkcjonujący plac określano jako Główny Rynek, w latach 1930-
1939 jako Plac 11 Listopada, w latach 1939-1945 jako Rathausplatz (z jez. niemieckiego), po 1945 roku jako  
Plac Bohaterów Stalingradu. W 1990 przywrócono temu miejscu historyczną nazwę - Główny Rynek.  
W latach 2016–2017 na Głównym Rynku, pod auspicjami Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, 
przeprowadzano badania archeologiczne, odkryto m.in. studnię z XVII wieku (czyli „rząpie” – kamienno-
ceglany obiekt będący zbiornikiem na wodę; wg PAN wyjątkowe znalezisko w skali kraju) oraz pozostałości 
drewnianych jatek. 
Na Głównym Rynku odbywają się wydarzenia kulturalne i animacyjne, uroczystości państwowe i miejskie, 
funkcjonują ogródki gastronomiczne. 
 

1.6.  Nowy Rynek 
W tym kwartale miasta kaliszanie handlowali od niepamiętnych czasów. Nowy Rynek początkowo był częścią 
Piskorzewia, rejonu pełnego pól i ogrodów. Znajdowało się tam kilka drewnianych zabudowań. Do lat  
70. XIX w. działało tutaj tzw. świńskie targowisko, po wybrukowaniu nazwane placem św. Mikołaja, a później 
Nowym Rynkiem na który przeniesiono obwoźny handel sprzed Ratusza.  Wtedy pojawił się projekt 
wzniesienia gazowego kandelabru z figurą patrona handlu – bożka Merkurego, jednak sprzeciw lokalnej 
gazety „Kaliszanin”, skutecznie zniechęcił pomysłodawców i figura nigdy nie powstała. Postawiono za to 
remizę straży pożarnej - neogotycki budynek Ochotniczej Straży Ogniowej, a wraz z nią, za czasów 
gubernatora kaliskiego Michała Piotrowicza Daragona, neogotycki budynek zaprojektowany przez inżyniera 
miejskiego Józefa Chrzanowskiego, który pełnił funkcję doraźnego aresztu, popularnie zwanego "kozą". 
Można było do niego trafić za drobne przewinienia, np. pijaństwo. Niektórzy z naczelników aresztu pozwalali 
aresztowanym za drobną opłatą wracać na noc do swoich  domowych łóżek. Niestety ani zabytkowa forma, 
ani ciekawa historia nie uchroniły "kozy" przed rozbiórką, co nastąpiło na początku lat 50. XX wieku, zniknął 
także budynek Ochotniczej Straży Ogniowej.  również rozebrany.  
Po 1909 r. powstały tzw. sukiennice i ciekawa kamienica (ul. Babina 11), w której na parterze zachowało się 
jedyne wnętrze sklepowe z pocz. XX w. W czasach kiedy plac ratuszowy był zabudowany kamienicami 
dwupiętrowymi, wokół Nowego Rynku wznoszono kamienice o piętro wyższe.  
W okresie międzywojennym usytuowano na placu fontannę z elektrycznym kandelabrem i wzniesiono  
targową halę Szrajera (w miejscu dzisiejszej „Tęczy”). Plac przemianowano na Rynek Dekerta, upamiętniając 
w ten sposób prezydenta Warszawy z XVIII stulecia. W 1939 r. w hali i na terenie wokół niej hitlerowcy 
urządzili obóz przejściowy dla Żydów wywożonych do miejsc ostatecznej kaźni. Po 1945 r. na Nowym Rynku 
jeszcze przez jakiś czas handlowano. W jego przestrzeni nagle odkryto jednak nowe możliwości. Plac stał się 
centralnym miejscem obchodów 1 maja; od komunistycznego święta miejsce wzięło też swoją peerelowską 
nazwę. „Dziurawe” pierzeje wokół zabudowano plombami, a sam plac ozdobiono wielkimi socrealistycznymi 
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kandelabrami. Do kolejnych niefortunnych decyzji, doszły i te o rozbiórce kozy, a potem budynku straży 
pożarnej. Pogarszał się stan kaliskich sukiennic. Po 1989 r. przywrócono dawną nazwę placu i jego tradycyjny 
charakter. Odbudowane sukiennice (niezbyt dokładnie, brakuje większości dawnych detal) sąsiadują  
z handlowymi stoiskami. Z dawnych czasów do dnia dzisiejszego przetrwała tylko dolna część  ustawionej 
pośrodku placu fontanny z kandelabrem. 
Nowy Rynek, jako przestrzeń miejska nie miał szczęścia w historii. Plac nigdy nie zyskał jednak jednorodnego 
charakteru. Nowy Rynek, duży plac miejski na planie trapezu ze wspaniałym widokiem na kaliską starówkę 
ma szansę stać się jednym z ciekawszych fragmentów miasta.   
 

1.7.    Ulica Kanonicka  
To wąska śródmiejska uliczka, która wybiega z północnego narożnika Głównego Rynku i przecinając zielone 
Plany Miejskie dochodzi do południowo-wschodniego narożnika Nowego Rynku.  
W połowie ulicy, na narożniku z ul. Grodzką, przy ul. Kanonickiej 5 znajduje się zabytkowy dawny zespół 
klasztorny kanoników laterańskich składający się z najstarszego zachowanego kościoła Kalisza - Katedry  
św. Mikołaja Biskupa (1257 r.) oraz gotyckiego budynku klasztoru (obecnie dom parafialny) z 1448 r. Kościół 
wzniesiony w latach 1253-1257 w stylu gotyckim z fundacji Bolesława Pobożnego. Kościół był wielokrotnie 
przebudowywany. Posiada trzy nawy, wieżę neogotycką z 1883 roku oraz kaplicę w stylu neogotyckim, 
dekorowaną malowidłami i witrażami Włodzimierza Tetmajera. Ołtarz główny barokowy, wzniesiony w  
1662 roku. W 1992 roku kościół podniesiony przez Jana Pawła II do rangi katedry diecezji kaliskiej. Ingres 
pierwszego biskupa kaliskiego Andrzeja Wołłowicza do kościoła św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu odbył się  
4 lipca 1819 r. W 1973 roku z kościoła skradziono? lub zniszczył się w czasie pożaru kościoła? najcenniejszy 
skarb -  obraz Petera Paula Rubensa „Zdjęcie z krzyża”, zakupiony w pracowni malarza w Antwerpii w 1620 
roku i sprowadzony do Kalisza w 1621 roku. Przy Katedrze na murze znajduje się Ściana Pamięci z tablicami 
upamiętniającymi różne historyczne wydarzenia. 
W XIII w. rejon dzisiejszych ulic Grodzkiej i Kanonickiej uchodził za centrum tzw. nowego miasta. Miejsce, 
gdzie dziś stoi Liceum im. Adama Asnyka (ul. Grodzka 1) – najstarsze liceum ogólnokształcące w Kaliszu 
założone w 1773 roku przez Komisję Edukacji Narodowej. Szkoła jest jedną z najstarszych szkół średnich  
w województwie wielkopolskim i w Polsce - zajmował prawdopodobnie gród, który pobudował już Henryk 
Brodaty. Jednak rozbudowa przeniesionego z Zawodzia miasta wiąże się z czasami panowania Bolesława 
Pobożnego. Wtedy powstała świątynia, która od początku górowała swym majestatem nad okolicą. Ceglanej 
budowli towarzyszyły przez wieki drewniane domy. Pierwszy murowany budynek powstał w poł. XV w.  
i należał do zakonników sprowadzonych z Męki pod Sieradzem na mocy dekretu królewskiego z 1358 roku. 
Dziwny i jakże odmienny był charakter ulic okalających dzisiejszą katedrę. Kanonicką nazywano Świątobliwą, 
tu mieszkali ludzie zapobiegliwi: kupcy i rzemieślnicy oraz kanonicy. Sąsiednia Grodzka (hotele) wyraźnie od 
tej atmosfery odstawała. Trudno dziś wytłumaczyć, jak hałaśliwe sąsiedztwo harmonijnie współgrało  
z dziejami ulicy zamieszkanej przez szanowanych obywateli. Sąsiedztwo drewnianych domów stanowiło  
w czasach pożarów poważne zagrożenie również dla kościoła. Pierwsza pożoga, która strawiła znaczną 
część miasta około poł. XVI w. zniszczyła klasztor wraz z biblioteką, w której przechowywano wiele cennych 
dokumentów. Kolejny raz świątynia ucierpiała w 1609 r. Dzieła odbudowy podjął się wówczas Albin Fontana, 
wzbogacając architekturę o elementy barokowe. Kanonicy gospodarowali świątynią przez cztery i pół wieku. 
W XVIII wieku następuje stopniowy upadek znaczenia zakonu. Z chwilą przejścia Kalisza pod zabór pruski, 
majątki stanowiące uposażenie klasztoru uległy konfiskacie. Niedawny pożar również nadszarpnął świątynię, 
uratowaną od ognia przez mieszkańców Kalisza. Władze pruskie próbowały nawet dokonać rozbiórki 
kościoła, wtedy jednak zdecydowana postawa zakonników i ludności przeszkodziła w realizacji zamierzeń 
zaborcy. Świątynia ocalała, lecz dawna świetność konwentu zniknęła bezpowrotnie. W 1810 r. został on 
rozwiązany dekretem arcybiskupa Ignacego hr. Raczyńskiego. Kościół zaś przeszedł po 452 latach pod 
zarząd świecki. Dawną świetność temu miejscu przywróciły dopiero remonty przeprowadzone w XIX w.  
W okresie II wojny światowej, w czasie okupacji niemieckiej, ulica nazywała się Danziger Straße. Aktualnie 
nosi swoją pierwotną nazwę. Cenniejsze budynki znajdują się pod nr 1 i nr 4, a także pod nr 6 na narożniku z 
ul. Garbarską – dawny hotel Wiedeński z 1847 roku (odbudowany w latach 1920-1925) 
Aktualnie ulica zablokowana jest samochodami i nie jest miejscem przyjemnym do spacerowania. Oczekuje 
się uspokojenia ruchu, które sprzyjałoby szukaniu powiązań między Głównym Rynkiem a Nowym Rynkiem, 
co w konsekwencji ułatwiłoby komunikację między tymi placami ich użytkownikom.  
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2. OPRACOWANIE HISTORYCZNO-ARCHITEKTONICZNE DOTYCZĄCE TERENU OBJĘTEGO KONKURSEM – 
załącznik nr B.5  (opis + archiwalne mapy, ryciny i fotografie); uzupełniające informacje zawarte są  
w materiałach pomocniczych – załącznik nr B. 13.3. 

       
3. OPIS TERENU OBJĘTEGO KONKURSEM  

 

 3.1. Uwarunkowania historyczne: 
3.1.1. Teren opracowania konkursowego zlokalizowany jest w centralnej części historycznego założenia  

urbanistycznego miasta Kalisza wpisanego do rejestru zabytków i objętego ochroną konserwatorską 
na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28 lutego 1956 roku pod  
nr. rej. 33/A  oraz na podstawie decyzji z dnia 18 lutego 1957 roku pod nr. rej. 38/A  wraz ze zmianami 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 listopada 2013 r. Obszar konkursowy w całości 
wchodzi w granice układu urbanistycznego objętego wpisem do rejestru zabytków.  

 
3.1.2. W obszarze Głównego Rynku, w przestrzeni przed frontem Ratusza, na terenie zielonego klombu 

kwiatowego, znajduje się zabytek archeologiczny będący powierzchniową, podziemną pozostałością 
zbiornika wodociągowego w postaci „rząpi” o promieniu wewnętrznym o długości ok. 1,83 m  
i zewnętrznym ok. 3,5 m. Obiekt ten został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 czerwca 2018 roku pod nr. rej. 458/Wlkp/C – 
zgodnie z załącznikiem B.6 

 
3.1.3. Poza ochroną konserwatorską Głównego Rynku, Nowego Rynku i ul. Kanonickiej wynikającą  

z historycznego założenia urbanistycznego miasta Kalisza, na tym obszarze zlokalizowane są obiekty 
ujęte w Gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 
(Ratusz i pojedyncze kamienice) oraz znajdujące się w wojewódzkiej  ewidencji zabytków – zgodnie  
z załącznikiem B.6 

 
3.2. Uwarunkowania planistyczne: 

3.2.1. Obszar który jest przedmiotem konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania jest objęty 
ustaleniami obwiązującej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kalisza (uchwała Nr XXXVIII/543/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia  
3 września 2009 roku). Aktualnie procedowane jest uchwalenie nowego dokumentu z planowanym 
terminem jego przyjęcia we wrześniu 2019 r. Informacja o podjęciu uchwały dotyczącej przyjęcia 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza zostanie 
przekazana Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej Konkursu, najpóźniej do dnia  
7 października 2019 r. Zamawiający dopuszcza jednak, w uzasadnionych przypadkach polemikę 
konkurujących z założeniami studium, a w szczególnie koniecznych przypadkach jego zmianę. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest wskazaniem rozwiązań 
przestrzennych i zaleceniem, ale oczekuje się także jego nowej interpretacji / dyskusji  
z jego zapisami, które poparte uzasadnieniem, mogłyby stać się podstawą do zmian w wybranym 
zakresie. 

 
3.3. Ogólnie obszar objęty opracowaniem konkursowym został wyznaczony w liniach zabudowy ulic i placów 

(w linach elewacji budynków) oraz obejmuje pas przejścia przez Planty Miejskie w linii ulicy Kanonickiej - 
oznaczony na planszy uwarunkowań konkursowych kolorem niebieskim  -   załącznik B.9 

 
3.4. Obszar objęty konkursem ma powierzchnię  ca 30 021,0 m2 czyli ca 3,0 ha, w tym:  

 
3.4.1. – Główny Rynek (bez budynku Ratusza), powierzchnia ca 8 846,0 m 2 - ca 0,884 ha (obszar nr 1) 
3.4.2. – ulica Kanonicka, powierzchnia ca  2 931,0 m 2 - ca 0,293 ha (obszar nr 2) 
3.4.3. – Nowy Rynek, powierzchnia ca 18 244,0 m 2 - ca 1,824 ha (obszar nr 3) 
 

3.5.  Ogólny opis terenu opracowania konkursowego i jego otoczenia zawarty jest w załączniku nr B.7.   
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4. WSKAZANIA I INFORMACJE KONSERWATORSKIE – załącznik nr B.6 
 

4.1. Teren opracowania konkursowego objęty jest ochroną  konserwatorską na podstawie decyzji, o której mowa  
w pkt. 3.1.1.   
 

4.2. Na terenie objętym konkursem i w jego otoczeniu znajdują się obiekty posiadające indywidualny wpis do 
rejestru zabytków lub podlegają ochronie na podstawie prowadzonej ewidencji zabytków zgodnie z zasadami  
określonymi w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

 
4.3. Na terenie Plant Miejskich, w sąsiedztwie ulicy Kanonickiej będącej tematem opracowania konkursowego 

znajdują się także elementy współczesne – unikalny w skali kraju „Pomnik Książki” wykonany w 1978 roku  
wg projektu Władysława Kościelniaka (kaliski malarz, grafik i rysownik). Upamiętnia on tysiące książek  
z polskich i żydowskich bibliotek, wykorzystanych przez niemieckiego okupanta w 1942 roku do zasypania 
płynącego w tym miejscu kanału (Babinka). 

 
4.4. Należy zachować historyczną lokalizację „rząpi” proponując dla niego nową formę wykorzystania zgodnie ze 

wskazaniami konserwatorskimi -  „….. opracować sposób konserwacji i ekspozycji indywidualnie wpisanego do 
rejestru zabytków archeologicznego zabytku będącego powierzchniową, podziemną pozostałością egzystencji 
i działalności człowieka w postaci rząpi – zbiornika wodociągowego zlokalizowanego w obrębie Głównego 
Rynku.” (pismo WUOZ w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu z dnia 18 marca 2019 r.) 

 
4.5. Linia zabudowy pierzei powinna zostać zachowana w dotychczasowym wymiarze, dopuszcza się nową 

zabudowę kubaturową na Nowym Rynku, zajmującą jednak tylko część jego powierzchni, z uwzględnieniem 
analiz historycznych dotyczących zagospodarowania tego placu w kontekście przestrzeni o charakterze 
publicznym. 

 
4.6. Nowa zabudowa winna być realizowana we współczesnych formach architektonicznych, bez nawiązywania  

do rozwiązań historycznych, ale jednocześnie winna harmonizować z otoczeniem. 
 

4.7. Należy uwzględnić wieżę Katedry p.w. św. Mikołaja Biskupa jako dominantę architektoniczną. 
 

4.8. Nadrzędnym przeznaczeniem terenu opracowania konkursowego jest stworzenie przyjaznej i atrakcyjnej 
przestrzeni publicznej o charakterze reprezentacyjnym z uwzględnieniem funkcji społeczno-kulturalnych, 
usługowych i handlowych wpisanej w układ komunikacyjny miasta.  

 
4.9. Rozwiązania przestrzenno-architektoniczne, przed opracowaniem dokumentacji projektowej (do pozwolenia na 

budowę), wymagają uzgodnień z właściwym miejscowo Konserwatorem Zabytków. 
 
4.10.Informacje na temat form ochrony terenu i obiektów oraz zieleni zawarte są w załączniku nr B.11  

do Regulaminu konkursu.  
 

5. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE  I  FUNKCJONALNO–PRZESTRZENNE 
 

5.1.  Główne założenia: 
 –  celem koncepcji konkursowej jest stworzenie spójnej funkcjonalnie przestrzeni o wysokich walorach 

kompozycyjnych, użytkowych oraz estetycznych, ale w skali takiego miasta, jakim jest Kalisz (ok. 100 tys. 
mieszkańców) 

 –    uwzględnienie przez Uczestników Konkursu możliwości realizacyjnych Miasta, ważnym elementem będzie 
realność inwestycyjna i ekonomika zaproponowanych rozwiązań 

 –   zaproponowane rozwiązania powinny być atrakcyjne urbanistycznie i architektoniczne, wielofunkcyjne  
z możliwością szybkiej i nieskomplikowanej zmiany aranżacji przestrzeni, szczególnie w obrębie Nowego 
Rynku, jako miejsca imprez o charakterze masowym 

 –   propozycja spójnego rozwiązania komunikacyjnego dla całego terenu opracowania konkursowego, jasno  
i czytelnie wpisującego  się w układ komunikacyjny miasta z możliwością jego uzasadnionej zmiany  
i wprowadzenia nowych rozwiązań oraz nowej organizacji ruchu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rysunek
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 – wykreowana przestrzeń publiczna powinna być dostosowana do potrzeb pieszych, osób  
z niepełnosprawnościami (w tym niewidomych i niedowidzących) oraz osób starszych 

 –    można dążyć do zwiększenia ilości zieleni, co wpłynie pozytywnie na warunki mikroklimatu tego obszaru 
 –  Główny Rynek  – utrzymanie, utrwalenie i wzmocnienie funkcji reprezentacyjnej placu poprzez podniesienie 

jakości przestrzeni z możliwością aranżowania zdarzeń miejskich i państwowych; przestrzeń miejska  
o charakterze kulturalno-usługowo-rekreacyjnym  
–    Nowy Rynek – utrzymanie i utrwalenie funkcji placu targowego poprzez podniesienie jakości przestrzeni  
z możliwością aranżowania różnych imprez i wydarzeń miejskich o charakterze masowym; przestrzeń miejska 
o charakterze usługowo-handlowym z możliwą funkcją parkingu (podziemnego lub naziemnego) 
–  ulica Kanonicka - „pomiędzy placami” – wzmocnienie lub wytworzenie powiązań funkcjonalno-
przestrzennych pomiędzy obszarem Głównego Rynku i obszarem Nowego Rynku  
–     miasto Kalisz obecnie realizuje projekt pn.: „Kalisz – kurs na rewitalizację”. W zakresie tego projektu są 
zadania, których lokalizacja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu opracowania konkursowego – 
zgodnie z załącznikiem nr B. 13  
 

5.2. Główny Rynek   
1. Zagospodarowanie placu przez wytworzenie przestrzeni kulturalno-usługowo-rekreacyjnej i spędzania 

czasu wolnego, gromadzącej ludzi, z elementami wysokiej jakości małej architektury i piękną zielenią. 
2. Inkluzywna przestrzeń spotkań zachęcająca do interakcji i przebywania w niej. W centrum miasta 

poszukiwać należy przestrzeni generujących przepływy ludzi i budzących zainteresowanie.  
3. Zagłębienie się w temat funkcjonowania Głównego Rynku – centralnego miejsca publicznego w mieście, 

powinno skupiać się na poszukiwaniu rozwiązań dostosowanych do dzisiejszych jak również przyszłych 
potrzeb mieszkańców i użytkowników. Miejsca publiczne przez ostatnie lata całkowicie zmieniły swój 
charakter. Tak za sprawą sposobów komunikacji, jak i organizacji pracy i wypoczynku. Powstanie 
rzeczywistości opartej o portale społecznościowe, gdzie przebywanie z ludźmi odbywa się wielowątkowo 
w jednym czasie i przestrzeni, zmieniło również potrzeby. Dzisiejsze przestrzenie publiczne, aby sprostać 
potrzebom funkcjonalnym muszą obfitować w miejsca do zatrzymania człowieka na dłuższy, bliżej 
nieokreślony czas. Takie oczekiwania stawiane są wobec nowego zagospodarowania przestrzeni 
Głównego Rynku. 

4. Rozwiązania komunikacyjne w obrębie Głównego Rynku pozostawia się do decyzji konkurujących,  
w zakresie uspokojenia (umiarkowany ruch), czy wykluczenia ruchu samochodowego, a także 
rozwiązania dojazdów, miejsc postojowych, parkingowych itp.  

5. Wyznaczenie miejsc dla ogródków gastronomicznych 
6. Wyznaczenie miejsca dla targu kwiatowego oraz zaproponowanie nowej formy straganów – pawilonów 

dla kwiaciarek 
7. Zmiana nawierzchni z dostosowaniem do potrzeb użytkowników (w szczególności pieszych) 
8. Propozycje aranżacji i wykorzystania przestrzeni placu wniesione przez konkurujących 

 
5.3. Nowy Rynek  

1. Określenie proporcji między niezabudowaną, a ewentualnie zabudowaną (zabudowa tymczasowa i stała) 
częścią placu z wyznaczeniem miejsc przeznaczonych dla aktywności miejskich. Określenie wielkości 
przestrzeni o zmiennym charakterze (np. raz handlowej, raz publicznej – wydarzenia miejskie);  

2. Pozostawienie funkcji handlowej na części placu od strony ul. Chopina w nowej formie estetycznej. 
Zgodnie z tradycją możliwości sprzedaży są różnorodne. Można handlować pod wiatami na stołach, ze 
straganów, na stołach pod gołym niebem, także na ławkach i z ziemi – zawsze jednak blisko ludzi. Nowa 
aranżacja targowiska powinna uwzględniać m.in. miejsca czerpania wody, ławki i zieleń. Na placu 
targowym ważne jest zachowanie właściwej skali wyznaczonej przez pojedynczy „stragan”. 

3. Handel to jeden z  fundamentów miasta. Nowy plac targowy powinien być próbą zbudowania na tym 
fundamencie przestrzeni publicznej, która będzie atrakcyjna zarówno w czasie handlu, jak i w czasie 
kiedy nie będzie w niej prowadzony.  

4. Zagospodarowanie targowiska powinno formować wewnętrzny plac i odchodzące od niego ulice. 
Przestrzeń może zostać uzupełniona o dominantę przestrzenną, która stanowi również znak targowiska 
widziany z zewnątrz.  

5. Modernizacja targowiska na Nowym Rynku – remont nawierzchni i poprawa funkcjonalności przy 
zachowaniu dotychczasowej handlowej funkcji, standaryzacja stoisk handlowych, wprowadzenie 
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uporządkowanej zieleni, wytworzenie przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców i turystów – targ jako 
atrakcja turystyczna. 

6. Należy zwrócić uwagę na charakter i właściwą skalę (przywrócenie właściwej skali) przestrzeni targowej, 
która została w ostatnich latach zaburzona.  

7. Oczekuje się rozwiązań projektowych w skali detalu.  
8. Plac Nowy Rynek z powodzeniem mógłby budować swoją tożsamość kontrastując odmiennymi usługami 

z centralnym placem miasta – Głównym Rynkiem. 
9. Zaproponowanie – wg uznania Uczestników Konkursu - lokalizacji parkingu podziemnego wraz  

z rozwiązaniami wjazdu i wyjazdu wpisującymi się w układ komunikacyjny miasta lub rozwiązanie miejsc 
parkingowych w inny sposób., także czasowych miejsc parkingowych. 

10. Propozycje aranżacji i wykorzystania przestrzeni placu wniesione przez konkurujących 
 

5.4. Zamawiający oczekuje pokazania różnych możliwych sposobów użytkowania i aranżowania placów, 
adekwatnych do ich charakteru oraz zaproponowania różnych scenariuszy organizowania ich przestrzeni 
 

5.5. Ulica Kanonicka – „pomiędzy placami” 
1. Rozwiązania konkursowe powinny być głosem w dyskusji na temat transformacji „korytarza” – ulicy  

w centrum miasta – stworzenie funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich jej użytkowników  
i uczestników. 

2. Wprowadzenie stref ruchu uspokojonego, poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi,  
a więc zarówno pieszych, jak i rowerzystów oraz kierowców.  

3. Przystosowanie ciągów komunikacyjnych w centrum miasta do potrzeb osób o ograniczonej zdolności 
poruszania się, osób starszych i niepełnosprawnych.  

4. Zaproponowanie miejsc parkingowych, miejsc postojowych w przestrzeni ruchu uspokojonego 
5. Wprowadzenie zieleni oraz elementów małej architektury 
6. Do szczególnego opracowania wskazuje się sposób przejścia przez Planty Miejskie i wejścia  

w przestrzeń Nowego Rynku, a także styk z terenem kościoła katedralnego.  
 

5.6.  Najważniejsze uwarunkowania  komunikacyjne: 

1. Aktualnie Główny Rynek nie posiada kategorii drogi publicznej. Jest drogą wewnętrzną z ograniczeniami 
dotyczącymi możliwości wjazdu na rynek. Obecnie planuje się całkowite wykluczenie ruchu 
samochodowego w przestrzeni Głównego Rynku. Od konkurujących oczekuje się oceny zasadności takiej 
decyzji i wskazania rozwiązań w tym zakresie.  

2. Ulica Kanonicka jest drogą publiczną o kategorii gminnej. Obowiązuje ruch jednokierunkowy z kierunkiem 
jazdy od strony ul. Zamkowej. Część ulicy jest objęta tzw. „strefą zamieszkania” , na której obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 20 km/h z częściowo ograniczonym wjazdem. Ruch na tej ulicy powinien być 
utrzymany, ale uspokojony z ograniczeniem miejsc parkingowych. Zamawiający nie wyklucza jednak 
polemiki konkurujących z takimi założeniami.  

3. Ulica Nowy Rynek jest drogą publiczną o kategorii powiatowej. Jest ulicą obiegającą plac, podzieloną na 
dwa jednokierunkowe równoległe odcinki o przeciwległych kierunkach ruchu. Ruch na tej ulicy powinien 
być utrzymany z ograniczeniem miejsc parkingowych. Zamawiający nie wyklucza jednak polemiki 
konkurujących z takimi założeniami.  

4. Najważniejszym użytkownikiem przestrzeni objętej konkursem jest pieszy. 
5. Zaleca się uwzględnienie w koncepcji konkursowej zapisów wynikających z następujących opracowań: 

- Standardy dla projektantów, wykonawców i zarządców infrastruktury dla pieszych – dostępne na stronie 
https://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/132zarz2017.pdf  
- Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Kalisza – dostępne na stronie 
https://bip.kalisz.pl//ogloszenia/zarz/627zarz2015.pdf 
- Koncepcja przebiegu tras rowerowych dla Miasta Kalisza – dostępna na stronie 
https://bip.kalisz.pl//ogloszenia/zarz/145zarz2017.pdf 

6. Ustalenia w zakresie organizacji ruchu  -  zasadniczo zostają  utrzymane istniejące kierunki ruchu 
samochodowego, sposób zagospodarowania ulic powinien w miarę możliwości uwzględniać  istniejącą  
organizację ruchu. 

7. Należy uwzględnić  elementy uspokojenia ruchu. 
 

https://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/132zarz2017.pdf
https://bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/627zarz2015.pdf
https://bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/145zarz2017.pdf
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8. Sposób rozwiązania  miejsc parkingowych  pozostawia się do decyzji Uczestników Konkursu:  
   - rozważenie ilości  sytuowania  miejsc parkingowych na terenie objętym konkursem    

w  kontekście sąsiednich obszarów śródmiejskich,  
   - należy tak lokalizować miejsca parkingowe, aby nie blokować dojazdów i dojść do posesji     
   (szczególnie dla funkcji już istniejących), które korzystają np. z dostawy towaru,  
   - uzyskanie miejsc parkingowych (postojowych) poprzez wybranie najkorzystniejszego dla danej     
   koncepcji sposobu sytuowania tych miejsc względem osi ulicy,  

 -   decyzję, co do zasadności lokalizacji  i wielkości parkingu podziemnego pod Nowym Rynkiem    
pozostawia się konkurującym 

9. W rozwiązaniach konkursowych należy uwzględnić istniejącą sieć przystanków autobusowych, jednak 
poddaje się pod rozwagę miejsca ich lokalizacji w kontekście zaproponowanych rozwiązań 
komunikacyjnych. 

10. Aktualnie na terenie opracowania konkursowego nie ma ścieżek rowerowych. W rozwiązaniach 
konkursowych należy uwzględnić istniejącą sieć infrastruktury rowerowej, a także uzupełnić trasy 
rowerowe o nowe odcinki wynikające z przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz stacje 
rowerowe. 

11. Informacje i wskazania na temat rozwiązań układu komunikacyjnego – układ drogowy (m.in. kierunki 
ruchu), rowerowy, pieszy – zawarte są w załączniku nr. B.10 

 
5.7. Oczekuje się wyznaczenia lokalizacji toalet publicznych, szczególnie w obszarze Nowego Rynku. 

 
5.8. Przy opracowaniu prac konkursowych należy kierować się zasadą ograniczenia liczby barier przestrzennych, 

takich jak słupki, przegrody, itp. Rozwiązania stosowane ze względu na bezpieczeństwo ruchu powinny 
w maksymalnym stopniu opierać się na intuicyjnym odbiorze programu komunikacyjnego. Same przegrody 
mogą być zastępowane przez rozwiązania nawierzchni - różnicowanie rysunku posadzki i jej faktury, 
świadome wyznaczenie miejsc pod urządzenie zieleni i małą architekturę.  
 

5.9. Przy projektowaniu elementów, które funkcjonalnie lub kompozycyjnie są uzasadnione, przykładowo: 
stojaków rowerowych, tablic informacyjnych, oznakowania, rozwiązań małej architektury oraz wyposażenia 
związanego z handlem i gastronomią należy zaproponować  lokalizację i formę, która nie będzie kolidować z 
otwartym charakterem przestrzeni publicznych. Elementy te powinny ze sobą korespondować, harmonijnie 
wpisywać się układ miejsc i nie dominować nad otoczeniem.  

5.10.  Zamawiający oczekuje od konkurujących propozycji rozwiązania elementów oświetlenia ulic i placów, 
przystanków, elementów przestrzennych  itp. Oświetlenie powinno być skuteczne, estetyczne, a  zarazem  
powinno  kreować  ciekawy  efekt plastyczny  przestrzeni. Powinno być także nieuciążliwe dla mieszkańców, 
szczególnie tam gdzie funkcja mieszkalna jest dominująca. Oczekuje się od konkurujących zaproponowania układu  
i rodzaju oświetlenia oraz  wskazania punktów poboru elektryczności potrzebnych do wykorzystania w zakresie 
mobilnego handlu, obsługi imprez i wydarzeń kulturalnych, itp.  

 
5.11. W obszarze opracowania należy uwzględnić elementy zagospodarowania tworzące „zaplecze” ruchu 

rowerowego w postaci miejsc postojowych dla rowerów. 
 

5.12. Przy wyborze nawierzchni / posadzek należy się starać, by jej charakter był spójny z rozwiązaniami całej 
przestrzeni i adekwatny do programu funkcjonalnego.  

 
5.13. Zaprojektowana przestrzeń musi być dostępna dla osób niepełnosprawnych. 

 
5.14. Informacja na temat infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci ciepłowniczej; informacja  

na temat infrastruktury elektrycznej, gazowej, oświetleniowej, telekomunikacyjnej – zawarta jest  
w załączniku nr B.12 do regulaminu Konkursu. Przebieg wszystkich sieci dostępny także w MSIP 
http://msip.kalisz.pl/msip/   

 
6. AKTUALNA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA TERENU OPRACOWANIA KONKURSOWEGO 

zamieszczona została w załączniku nr B.8 do Regulaminu konkursu 

http://msip.kalisz.pl/msip/
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ROZDZIAŁ IX 
ZAŁĄCZNIKI  DO REGULAMINU KONKURSU 

 

1.   ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI  FORMALNEJ – załączniki „A” 

– załącznik A.1 –  wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie 
– załącznik A.2 –  pełnomocnictwo 
– załącznik A.3 –  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia  
– załącznik A.4 –  oświadczenie o zastrzeżeniu jawności informacji 
– załącznik A.5 –  oświadczenie o zobowiązaniu  do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  
– załącznik A.6 –  karta identyfikacyjna uczestnika konkursu 
– załącznik A.7 –  lista osób, członków zespołu projektowego  
– załącznik A.8 – pokwitowanie  złożenia  pracy konkursowej 
– załącznik A.9 –  układ plansz 
– załącznik A.10 –  istotne postanowienia umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie 

nadzoru autorskiego  
– załącznik A.11 –  informacja o planowanych łącznych kosztach wykonania prac  realizowanych na 

podstawie pracy konkursowej 
– załącznik A.12 –  tabela bilansowa  
 

 2.  ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI  MERYTORYCZNEJ – załączniki „B” 
 

– załącznik B.1 –     orientacyjna mapa miejska 
– załącznik B.2 –     ortofotomapa 
– załącznik B.3 –     kontekst przestrzenny terenu opracowania konkursowego   
– załącznik B.4 –     mapa zasadnicza do celów konkursowych 
– załącznik B.5 –     opracowanie historyczno-architektoniczne dotyczące terenu opracowania     

 konkursowego wraz z archiwalnymi mapami, rycinami i fotografiami 
– załącznik B.6 –     wskazania i informacje konserwatorskie 
– załącznik B.7 –     ogólny opis zagospodarowania obszaru objętego konkursem i jego otoczenia  
– załącznik B.8 –     aktualna dokumentacja fotograficzna terenu  
– załącznik B.9 –     plansza uwarunkowań konkursowych 
– załącznik B.10 –   informacje i wskazania dotyczące układu komunikacyjnego  
– załącznik B.11 –   informacje na temat form ochrony terenu i obiektów oraz zieleni  
– załącznik B.12 –   informacje na temat infrastruktury technicznej  
– załącznik B.13 –   materiały pomocnicze: 

– B.13.1 –    projekt zagospodarowania Plant Miejskich Miasta Kalisza 
– B.13.2 –    przebudowa ulic w centrum miasta: Zamkowej, Śródmiejskiej i Piskorzewskiej    
                    (program funkcjonalno-użytkowy) 

                                  – B.13.3 –    materiały dot. nieistniejących budynków Straży Ogniowej i aresztu 
 

Opracowanie  regulaminu  konkursu: 
arch. Katarzyna Wrońska – SARP Poznań   
arch. Grzegorz Cencek – SARP Poznań  
mgr inż. Joanna Degler – sprawy formalno-prawne 
 
Opracowanie  załączników graficznych: 
arch. Małgorzata Darowna  
 
Regulamin został zatwierdzony przez Zamawiającego i członków Sądu Konkursowego 
 
Prawa autorskie do w/w materiałów i niniejszego tekstu Regulaminu są zastrzeżone. Dopuszcza się ich 
wykorzystanie jedynie dla potrzeb przedmiotowego Konkursu. 
 
Poznań,  lipiec  2019 r.  


