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czEsc A
REGULAMIN KONKURSU. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. NAZWA IADRES ORGANIZATORA KONKURSU (ZAMAWIAJACEGO)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. H. Wieniawskiego 1,61-712 Poznah

www.amu.edu.Dl

e-mail: DzialZam6wieriPublicznych joanna.degler@amu.edu.pl

tel. Centrala Collegium Minus: (061) 829-40-00

Kanclerz UAM: (061) 82943-37

Fax. Sekretariat Kancleza: (061) 829-44-00

Dzial Zam6wiei Publicznych (061) 829-4443

2. FORMA KONKURSU

2. 1. Zgodnie z definicjq konkursu przyjQta w art. '110 ustawy,,Prawo zam6wien publicznych" z dnia 29

stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013, poz. 907 z p6zniejszymi zmianami) zwanej dalej ,,ustawE":

,,Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w kt1rym przez publiczne ogloszenie zamawiajEcy

przyrzeka nagrode za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sEd konkursowy pracy

konkursowej, w szczeg'lnosci z zakresu planowania pnestnennego, projektowania urbanistycznego,

a rc h ite kto n icz n o-b u dowl a n ego ora z p rz etw a rz a n i a d a n ych ".

2.2. Konkurs organizowany jest jako jednoetapowy w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku ,,Prawo zam6wiei publicznych" (Dz. U. z 2013, poz. 9O7 z p62nieEzymi zmianami)

zwanej dalej,,ustawE".

2.3. Przystqpienie do Konkursu oznacza akceptacjg jego Regulaminu.

3. SZCZEGOT.OWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

3.1 . Nazwa konkursu:

Konkurs na tw6rcze prace projektowe pt. ,,OPRACOWANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
ZESPOTU OBIEKTOW SPORTOWYCH (W TYM STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO Z

PELNOWYMIAROWYM BOISKIEM DO PILKI NOZNEJ, KORTOW TENISOWYCH OTWARTYCH, SALI
SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z BOISKIEM DO PILKI PLAzOWEJ I KORTAMI TENISOWYMI)"

Wsp6lny Slownik Zam6wiei (CPV) 7 4.22.20 O0-1. Uslugi pro.iektowania architektonicznego.

JQzykiem ninierszego Konkursu jest jQzyk polski.

3.2. Przedmiot Konkursu:

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu architektonicznego zespolu obiektow spo(owych (w

tym stadionu lekkoatletycznego z pelnowymiarowym boiskiem do pitki noznej, kort6w tenisowych

otwartych, sali sportowej wielofunkcyjnej wraz z boiskiem do pilki plazowej i kortami tenisowymi)



przewidzianych do realizac.ii na terenie czgsci dziatki nr 385/1 iczQsci dzialki ff 3861177 ark. 14 obrQb

Umultowo polozonych w Poznaniu przy ul. Zagajnikowej i Umultowskiej w bezposrednim sqsiedztwie

Plywalni Uniwersyteckie.j oraz Hala Sportowej w granicach okre6lonych wnioskiem o ustalenle

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Koncepcja architektoniczna musi okreslae rozwiqzania funkcjonalne obiektow sportowych z

uwzglednieniem zalozei i powiqzai technologicznych koniecznych dla ich prawidlowego

funkcjonowania, rczwiqzah konstrukcyjnych, niezbednych instalacji oraz uwzgledniac uwarunkowania

lokalazacyjne, warunki realizacyjne i ekonomiczne. Koncepcja musi byC zgodna z ustaleniami

merytorycznymi Regulaminu Konkursu oraz wytycznymi zawartymi w decyzji o warunkach lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest uzyskanre najlepsze.j koncepcji architektonicznej uwzglQdniajEcej zalozenia

funkcjonalne i powiqzania technologiczne dla poszczeg6lnych obiekt6w sportowych. Celem jest takze

wylonienie projektanta, kt6remu w chwili przystqpienia do prac przygotowawczych inwestycji, zostanie

zlecone w trybie z wolnej reki zgodnie z aft. 67 ust. 'l pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

,,Prawo zamOwien publicznych" (Dz. U. z 2013, poz.907 z p62niejszymi zmianami) opracowanie

projektu budowlanego iwykonawczego oraz dokumentacji niezb?dnej do realizacji inwestycji, a tak2e

pelnienie nadzoru autorskiego.

3.3. Proqram budowv iwarunki inwestorskie:

Calosi tematyki zawarta zostala w wyodrQbnionej Czgsci B. Regulaminu Konkursu. Program budowy

i warunki inwestowania.

4. MAKSYMALNY PLANOWANY LACZNY KOSZT PRAC REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE

PRACY KONKURSOWEJ

Planowany koszt realizacji zadania obejmuje koszty rob6t budowlano-montazowych wraz z
planowanymi kosztami uzbrojenia terenu, przygotowania inwestycji, nadzoru, wyposazenia

technicznego obiekt6w sportowych, umeblowania, a takze koszty niezbqdnych oplat i podatku VAT.

Wartose finansowa wykonania pelnobran2owego proiektu budowlanego i wykonawczego

lqcznie z opracowaniem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t i kosztorysem

inwestorskim oraz nadzorem autorskim okre6la sig na kwote 700 tys. zl netto.

5. INFORMACJA O OSWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJA DOSTARCZYC

UCZESTNICY KONKURSU W CELU POTWIERDZENIA STAWIANYCH IM WYMAGAN

5.1. Uczestnikami Konkursu nie moqa bv6:

a) osoby biorqce udzial w opracowaniu warunkow Konkursu,

b) czlonkowie Sqdu Konkursowego, w tym przewodniczqcy,

c) osoby biorqce udzial w organizacji Konkursu, w tym sekretarz organizacyjny,



d)。 SOby pozOstalace w zWiaZku Z CZlonkami Sadu Konkursowego

5 2 Uczestnikami Konkursu moqa bv6 osobv lzvczne osobv prawne oraz iednOStk Orqanizacvine nie

posiadalaCe osobowoSci prawne kt6re sodniala warunki okre`lone w art 22 ust l pkt l‐ 4 ustawv l:

― posiadalq uprawnien a do wykonywania okreSlonel dzialalnoSci lub czynnoSci,ieZe‖ przepisy

prawa nakladala ObOWiqzek posiadania takich uprawnien,

_ pOsiadala WiedzQ l doSWiadczenie,

― dysponu,■ Odpowiedn m potenclalem technicznym oraz osobami zdo nymi do wykonania

zam6wlenia, tl dyspon可 O osobami, kt6re beda WykOnyWa6 zam6wienie, posiadttaCymi

uprawnienia budowiane do prttektoWania w specjalnoSci architektonicznej bez

ograniczen wraz z aktualnym zaSwiadczeniem o przynale2noSci do lzby Architekt6w

VV przypadku arch tekt6w b9daCyCh Obywatelami Europelsk egO ObSZaru GospOdarczego lub

Konfederacli Szwalcarskiel muszq onile91ymizowaC si9:

O uprawnieniami budowlanymi do prolektowania w speclalnoSCi archlektonicznel bez

ograniczen zgodnie z przepiselm art 12 a ustawy z 7‖ pca 1994 r Prawo budowlane(Dz

U 2010 Nr 243,poz 1623 z p62nielszymi zmianamり nadanymi przez Kralowq Rad9 1zby

ArchlektOw RP w wyniku przeprowadzonego posゃ poWania werylkacylnego zgodnego z

przepisami polskiego prawa budowianegO oraz polskich przepis6w o samorzqdzie

zawodowym architekk5w,

o czlonkos● vem w lzb e Archtekt6w RP

― znalduja SiQ W Sytuacli ekonomicznel i nnansOwel oraz nie podlegala Wykluczen u z

pOStepOwania o udzielnie zam6wienla na podstawie art 24 ust l i 2 usta、″y Pzp

a na po●vierdzenie przedlo2a nast9pujaCe dOkumenty

a)aktualny odpis z wlaSciwego relestru je2eli odr9bne przepisy wymagala WpiSu dO relestru,w

celu wykazania braku pOdstaw do wykluczenia w oparciu O art  24 ust  l pkt 2 ustawy,

wystawione9o nie WCZeSn el ni2 6 miesi9cy prZed uplywem terminu skladania wniosk6w― kart

identyfikacylnych, a w stosunku do osOb fizycznych oSNviadczenia w zakresie art 24 ust l pkt 2

ustawy 」e2ei o udzial w konkursie uczestnicy konkursu ubiegala S c WSp6 nie‐ dokument winien

zlo2yё ka2dy z uczestnikttvi

」e2e″ Nvお″aИ/Ca ma s,edzlb9 ルb 
“

leysce zamleszka″ la ρOza leyforl●
“

 RzeczypOspο llre/

Polskley ρ″edklada dokυ 177eη

` Wysraw10″

y w kraJυ, w κ′6“m ma sledzlbe rtrb 
“

leysce

za"leszka171a ρOMlerdzayaCy 2e 171e O:Warfo Jegο  flkwldacJl a17′  171e Og′oszOηO tlpadfoScr ―

wysfawlory ″re wcze`′′eJ ηlz 6 
“
les19cy ρrZed υρrrem femrr2●  skfadanla wηlosk6″ 0

dOρυszoze″′e do υdzra′υ″ρosf9pοwa″力 O υdzlelerle zam6wlerla albo skfadanla OFeこ

b)W prZypadku gdy uczestnika konkursu reprezentule pelnomocnik,do oferty musi by6 zalqczone

pelnomocnich″ o podpisane przez osob9(y) repreZentujaCe OSOb9 prawna lub fiZyCZnal W

pelnomocnicヽ vie wskazany musi by6 w szcze961noSci zakres dzialania pdnOmocnika;w przypadku

zlo2enia kserokop‖ pelnomocnichvo musi byё  potvv erdzone notarialnie,

C)Wykaz Os6b,  ktOre b9da uczeStniczy6 w wykonywanlu zam6、 ″lenia,  w szczeg61noSci

OdpOw edzialnych za`wiadczen e uslug prolektowych wraz z informaclami na tematich kwa‖ lkacll

zawodovvych i wyksztalcenia niezbcdnych dO Wykonania zam6wlenla lzalaCZnlk nr A101



d) wypetniony wniosek - karta identyfikacyjna wg wzoru stanowiqcego zalqcznlk do Regulaminu

(zalacznik nr A1),

e) zaklejonE kopertQ, zawierajqcq szesciocyfrowq liczbe rozpoznawcza pracy konkursowej,

f) oswiadczenie o zapoznaniu sig z Regulaminem Konkursu i zwiEzania nim na wzorze

zalqczonym do Regulaminu (zatEcznik nr A3),

g) oSwiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu w Konkursie (zalqcznik nt A2\,

h) oswiadczenie o przyslugiwaniu autorskich praw majqtkowych (zalqcznik nr A7),

i) oswiadczenie o zezwoleniu na korzystanie z utworu (zalEcznik nr A8).

5.3. Uczestnik Konkursu moze polegac na wiedzy i do3wiadczeniu, potenc.lale technicznym oraz

osobach zdolnych do wykonania zam6wienia innych podmiotow niezaleznie od charakteru prawnego

lqczqcych go z nim stosunkow. Uczestnik Konkursu w takiej sytuacji zobowiqzany iest udowodnic

organizatorowi Konkursu, i2 dysponuje lub bgdzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji

zam6wienia, w szczeg6lnosci pzedstawiajqc w tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do

oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasobow na okres kozystania z nich przy wykonaniu

zam6wienia (zatqcznik Al 1)

5.4. W pzypadku wsp6lnego udzialu w konkursie warunki wskazane w ust. 5.2 niniejszego Rozdzialu

mogq by6 spelnione lEcznie przez Uczestnik6w Konkursu wspolnie biorqcych udzial w Konkursie.

5.5.Zaden z Uczestnik6w Konkursu wsp6lnie biorqcych udzial w Konkursie nie moze podlegad

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5.6. Uczestnik Konkursu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzialu w Konkursie sklada liste

podmiot6w nalezEcych do tej samel grupy kapitalowe.i, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Pzp, albo informac.jg o tym, ze nie nalezy do grupy kapitalowej.

5.7. Zgodnie z afi. 120 ustawy organizator Konkursu (zamawialAcy) dopuSci do udzialu w Konkursie i

zaprosi do skladania prac konkursowych uczestnik6w Konkursu spelniajqcych wymagania okreslone

w niniejszym Regulaminie Konkursu.

Uczestnicy niespelnia.iqcy wymagan okreslonych w Regulaminie Konkursu podlegajE wykluczeniu. Do

oceny wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w konkursie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 stosuJe sie

odpowiednio.

5.8. Z Konkursu wykluczeni b?dE r6wniez uczestnicy nieprzestrzegajqcy zasad anonimowosci do

chwili rozstrzygniecia Konkursu.

5.9. Wszystkie dokumenty powinny by6 trwale spigte.

6. SPOSoB POROZUMTEWANIA SIE Z UCZESTNIKAMI KONKURSU ORAZ PPZEKAZYWANIA

oSWADczEN I oOKUMENT6W

Do kontakt6w z uczestnikami Konkursu ze strony organizatora Konkursu (zamawiaiqcego)

upowa2niony iest Pan inZ. Wodzimierz Plotkowiak - Zastepca Kanclerza ds. lnwestycii,

tel. (061) 829-6640.

Regulamin Konkursu dostepny jest na stronie internetowej Zamawiajqcego: www.amu.edu.pl



Wszystkie wnioska, dokumenty i oswiadczenia nale2y skladac na adres organizatora Konkursu

(zamawiajqcego):

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dzial Zam6wief Publicznych

ul. Wieniawskiego 'l (pok6j 301)

61-712 Poznair

- w formie pisemnej

7. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA WNIOSK6W . KART IDENTYFIKACYJNYCH

O DOPUSZCZENIE DO UDZIATU W KONKURSIE

7.'l . Formularz wniosku - ka(y identyfikacyjnej stanowi zalEcznik nr A1 do Regulaminu Konkursu.

Do wniosku - karty identyfikacyjnej nalezy zalEczyc dokumenty, o kt6rych mowa w pkt. 5.2.

7.2. Do wniosku dolqcza siq dowolnq szeSciocyfrowq liczbq rozpoznawczq danej pracy umieszczona

w zamknietym opakowaniu uniemozliwiajqcym zapoznanie sag z.iego zawartosciE przed dokonaniem

identyfikacji prac. Opakowanie zawierajAce liczbQ rozpoznawczq powinno byo trwale polqczone

z wnioskiem - kartq identyfikacyjnE.

7.3. Wniosek - kartq identyfikacyjnE dostarcza sig za pokwitowaniem na formularzu (zalqcznik fi A4),.

7.4. Uczestnicy Konkursu skladajq wnioski - karty identyfikacyjne w zamknigtych kopertach

z napisem:

WNIOSEK - KARTA IDENTYFIKACYJNA W KONKURSIE NA ,,OPRACOWANIE PROJEKTU

ARCHTTEKTONTCZNEGO ZESPOTU OBtEKT6W SPORTOWYCH (W TYM STADIONU

LEKKOATLETYCZNEGO Z PETNOWYMIAROWYM BOISKIEM DO PILKI NOZNEJ, KORT6W TENISOWYCH

OTWARTYCH, SALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z BOISKIEM DO PILKI PLAzOWEJ I

KORTAMT TENTSOWYMT)"

w terminie do dnia 18 stycznia 2016 roku do godz. 1000 w siedzibie organizatora Konkursu

(zamawiajqcego) - budynek collegium Minus ptzy ul. Wieniawskiego 1w Poznaniu, Dzial

Zam6wie,6 Publicznych lll pigtro, pok. 301. Wnioski - karty identyfikacyjne mozna przeslac poczta,

przesylkE poleconq. Wnioska, kt6re wplynq po ostatecznym terminie wyznaczonym na ich

skladanie bedE zwracane, a uczestnicy, kt6tzy je zlo?yli nie zostan4 zakwalifikowani do

dalszego udzialu w Konkursie.

7.5. Otwarcia wniosk6w - kart identyfikacyjnych SEd Konkursowy dokona w siedzibie organizatora

Konkursu (zamawiajqcego) w dniu 18 stycznia 2016 roku o godzinie 12.00 w pokoju nr 8

Collegium Minus.

Opakowania zawierajEce liczbq rozpoznawczq pozostanq zamkniQte do terminu identyfikacji prac.

Organizator zapewnia anonimowose Konkursu.



7.6. Ogloszenie o zakwalifikowaniu uczestnik6w do dalszego udzialu w Konkursie nastqpi dnia

26 stycznia 2016 roku o godzinie 1000 popzez wywieszenie na tablicy ogloszeri w siedzibie

organizatora Konkursu tj. w Collegium Minus (parteo - Poznan, ul. Wieniawskiego 1.

Uczestnicy Konkursu zostana ponadto zawiadomieni drogq elektronicznq oraz pisemnie o wynikach

kwalifikacji.

8.ZAKRES RZECZO■Ⅳ IFORMA OPRACOWANlA ORAZ SPOSOB PREZENTACJlpRACY

8 1 CzeSё「vsunkowa― powinna obeirnoWaё
:

a)Koncepc19 zagOSpodarowania terenu na podkladz e mapy w ska‖ 1500,obelmujacq

―obrysy prolektowanych obiekt6w sportowych z oznaczeniem wszystk ch we166,wlaZd6W

oraz pionOw komunikacylnych(dla budynku z salq wielofunkcylna),

―uklad komunkacli z uwzg19dnien em rozwi7ania Ciag6w pieszych,drog wewnetrZnyCh
⌒

wlazdu samochod6w zgOdnego z wydana Decyzla oloka‖ Zacllinwestycli celu publicznego,

―oznaczenie wszystkich niezbednyCh poZiom6w w nawiqzaniu do punkt6w wysokosclowych

istnielaCegO terenu

b)Rzuty wszystkich kondygnacli w ska‖ 11200

C)SChematy technologiczne wszystkich kondygnacli

d)Charakterystyczne przekrole w ska‖ 1:200

e)Elewacle w ska11 200

0WレuJレale

g)Aksonomet百 a w kierunku p61nocno― zachodnim w ska‖ 1:500

Na rysunkach naleZy zamieSci6:

―propozycle rozmieszczenia wyposa2enla w poszozeg61nych pomieszczeniach,

―proponowany spos6b prowadzenia g16wnych ciag6W instalacli l ulokowanie w9z10w i central

urzqdzen technicznych,(dopuSZCZa si9 mo2‖woS6 zaprezentowania schemat6w),

―nlezb9dne Opisy pozwalalaCe na czytelny odbi6r calo`ci koncepcli, numerac10 pomieszczen,      
ヘ

Opisy pomieszczen(nazwa i powierzchnia)

8 2 CzeSC oplsowa― powinna zawieraC:

a)Wylasnienie zasady koncepcli prZy19tel w zakresie archlektonicznym, funkclona nym,

technologicznym,konstrukcylnym,matenalowym,Oraz bezpleczenstwa i ewakuacli Opis

winien zaⅥ′lera6 maksymalnie 8 stron maszynopisu nie‖ czaC eWentualnych schemat6w i

szkic6w,

b)ZeStawienie poヽ ″lerzchnl ―wypelniona tabela(zalaCZnik B4),

C)tabelQ b‖ ansowa― wypelniOny zalacznlk B5,

d)。 kreslenie wysokoSci koszt6w realizacli zadania netto― wypeiniona tabela(zalaCZnik B5),

Calo66 w formacie A4 zszyta w okladkach― wykonana vv 3 egz

8 3 Wymagania og6ine:

Praca winna czytelnle i w spos6b iednoZnaczny przedstawia6 prolekt



CZQSo rysunkowa nalezy wykonac na szesciu lekkich, sztywnych planszach grubosci 5 mm

o wymiarach 70cm x 100cm w ukladzie pozlomym wg zalEcznika 86.

Plansze powinny by6 wykonane z materialu umozliwia.iacego prezentacjg i reprodukcjq. Plansze

powinny byo ponumerowane w kolejnosci prezentacji.

Wszystkie plansze i strona tytulowa czesci opisowej winny bye - dla utrzymania zasady

anonimowosci - oznaczone wylqcznie szesciocyfrowq liczbq identyfikacyjnq. Oznaczenie nalezy

zapisac w gornym prawym rogu wszystkich plansz oraz strony tytulowej opisu cyframi o wysokosci 1

cm w kolorze czarnym.

8.4. CzQSe opisowq oraz czg56 graficznq nalezy zapisae w wersji elektronicznej i dolqczyc nagranq na

nosniku CD (opatrzonym liczbE rozpoznawczE) do pracy konkursowej. Pliki powinny zostac zapisane

w nastgpujEcych formatach:

. rysunki w formacie dwg lub dxf,

. teksty w formacie doc lub rtf,

. tabele w formacie xls,

. plansze projektu w formacie PDF, pomniejszone do wymiarow 43 oraz w formacie PPS

(umozliwiajqce projekcjQ pzy uzyctu programu Power Point).

UWAGA:

Praca w zapisie elektronicznym musi by6 pozbawiona oznaczert identyfikacyjnych i

danych osobowych zawartych we wla6ciwo6ciach pliku.

Zaden z element6w pracy konkursowej oraz opakowanie pracy konkursowej nie moze by6 opatrzone

nazwE Uczestnika Konkursu skladajqcego pracQ, ani innymi informacjami umo2liwiajAcymi

zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnieciem Konkursu przez Sqd Konkursowy. W pzypadku

przeslania ptacy za posrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na

kopercie nie mogE byc adresem i nazwE uczestnika Konkursu.

9. SKTADANIE PRAC KONKURSOWYCH

9.1. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do udzialu w Konkursie skladajq prace konkursowe dnia

14 marca 2O'16 roku od godziny 900 do 1400

Prace winny byC dostarczone w zamknigtym opakowaniu opisanym:

KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNECO ZESPOLU OBIEKTOW

SPORTOWYCH (W TYM STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO Z PEI-NOWYMIAROWYM BOISKIEM DO

PILKI NOZNEJ, KORT6W TENISOWYCH OTWARTYCH, SALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ

Z BOISKIEM DO PILKI PLAZOWEJ I KORTAMI TENISOWYMI)

Opakowanie i praca nie mogq byc oznakowane nazwE czy nazwiskiem uczestnika Konkursu,

a jedynie szesciocyfrowE liczbE rozpoznawczE @atz pkl. 7 .2.).

Prace konkursowe sklada6 nale2y w budynku Hali Sportowej UAM przy ul. zagajnikowej 9

p- 2O4 w Poznaniu.

9.2. P.ace konkursowq przekazuje si? za pokwitowaniem na formulazu (zalqcznik nr A5).



9.3 Potwierdzenie odbioru pracy jest dokumentem uprawniajqcym uczestnik6w Konkursu do odbioru

pracy po terminie wyznaczonym w warunkach Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie

prawo zatrzymania nagrodzonych i wyr62nionych prac.

10. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe ocenione zostanq przez Sqd Konkursowy wedlug dw6ch grup kryteriow:

10.1 . Krvteria urbanistvczno-architektoniczne - waqa krvterium 80%:

- czytelnose idei i zaproponowanych rozwiqzan,

- czytelnosopowiEzaitechnologicznych,

- waloryarchitektoniczne.

- funkcjonalnose i elastycznoSi ukladu wewnetrznego i powiEzanie trzech

podstawowych funkcji wszystkich budynk6w (obiekt6w

10.2. Krvteria realizacvine - waoa krvterium 20%:

- ekonomika rozwiqzah i koszty realizacji inwestycji.

1l SAD KONKURSOWY

Do podstawowvch zadan Sadu Konkursoweqo nale2v:

a)dOkOnanie na podstawle、″nioskOw― kart identyfikacylnych kwa‖ fikacli uczestnik6w do dalszego

udzlalu w Konkursle,

b)。Cena prac konkursowych wedlug wymagan i kryten6w okreSlonych w Regu aminie Konkursu,

C)rOZStrzygni9cie Konkursu,

d)SpOrzqdzenie opin‖ o pracach nagrodzonych l wyr62nionych, a tak2e sporzqdzenle uzasadnienla

rozstrzygniccia Konkursu i okreSlenie zalecen pOkOnkursowych

Sad Konkursowy w celu rozstrzygn19cia Konkursu na opracowanle prolektu archlekton cznego
zespolu ob ekt6w spottowych(w tym Stadionu ekkoa‖ etycznego z pelnowymiarowym boisk em do
p‖k no2nel,kort6w ten sowych otwartych,san spOrtOwel w elofunkcylnel wraz z boiskiem do p‖ k pla2owel i

kortami tenisowymり pOwOlany zostal przez」 ego Magnricenc19 Rektora Uniwersytetu prof dr hab    、́
Bron slawa Marciniaka w nastepujaCym skladzie

PrzewodniczaCy:          mgrinZ arch Andrzel Nowak
Czlonek Kolegium Scdzi6w Konkursowych SARP w Poznanlu
Czlonek W elkopolsk e1 0kttgoWellzby ArchtekOw(VVOIA)
Dyrektor 1/Vydzialu Urbanistykii Architektury Urz9du Miasta Poznania

Z―ca Przewodniczqcegoi      prof dr hab Zblgniew PIlarczyk
Prorekto「

Uniwersytetu im Adama Mickiewicza

Czlonkowiei           drin2 arch Michal Ank ersztain
Czlonek Kolegium SedZi6w Konkursowych SARP w Poznaniu
Czlonek VVielkopolsk e1 0kttgOWel12by Archtekbw(ヽへ′○IA)

mgr Piotr Szafarkiewicz
Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu



inz. Wodzimierz Plotkowiak
Z-ca Kande.za ds. inwestycji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

mgr Stanislaw Wachowiak
Kanclerz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Panu dr inz. arch. Michalowi Ankiersztajn czlonkowi Kolegium Sedziow Konkursowych SARP Oddzial

w Poznaniu, czlonkowi Wielkopolskiej OkrQgowej lzby Architekt6w (WOIA) organizator Konkursu

powierzyl, w ramach udzialu w pracach Sqdu obowiqzki sqdziego - referenta, kt6ry bgdzie

przedstawial Sqdowi Konkursowemu prace do oceny.

Na sekretarza organizacyjnego Konkursu organizator powolal mgr inz. arch. Ewg Zyburskq czlonka

SARP w Poznaniu, cztonka Wielkopolskiej Okrggowej lzby Architekt6w

Sekretarz organizacyjny Konkursu nie jest czlonkiem SEdu Konkursowego. Obrady Sqdu

Konkursowego sE tajne. Decyzje pode.imowane sE zwyklq wigkszoSciq gtos6w. Przy r6wnej liczbie

glosow decyduje glos Przewodniczqcego Sqdu.

Sekretarz organizacyjny Konkursu nie jest czlonkiem Sqdu Konkursowego.

12. RODZAJ IWYSOKOSC NAGRoD

I nagroda - 25 tys. ztotych (brutto) izlecenie wykonania pelnobranzowego

projektu budowlano-wykonawczego.

ll nagroda - 20 tys. zlotych (brutto)

lll nagroda - 15 tys. zlotych (brutto)

12.1. Sqd Konkursowy moze dokonac zmian w zakresie kolelnoSci, liczby i wysokosci nagrod w

ramach tEcznej puli nagr6d okreslonych w pkt. 12 w zaleznosci od ilosci ijakosci prac konkursowych

onz WzyznaC wyr6znienia honorowe.

12.2. W celu spelnienia pkt. 2.1 . (CZQS6 A) niniejszego Regulaminu i wyplacenia nagr6d za wykonane

koncepcje zostanE zawarte umowy o przeniesienie autorskich praw majEtkowych pomiedzy

organizatorem Konkursu (zamawialqcym) a zwyciezcami wylonionymi w Konkursie.

12.3. Wyplacenie nagr6d i wyr62nief nastqpi po podpisaniu umowy o przeniesienie autorskich

praw majEtkowych do wykonanej pracy konkursowej na rzecz organizatora Konkursu

(zamawiaiqcego) w terminie nie kr6tszym niz 15 dni od dnia rozstrzygnigcia Konkursu.



13.PODSTAWA WYPLACEN:A NAGROD ORAZ TERM:N ZAPROSZEN:A DO NEGOC」 ACJ:W

TRYBIE ZAMOWiENIA Z WOLNE」 REKIZWYC:FZCY KONKURSU

13 1 Podpisan e umowy z organizatorem Konkursu(zamawialaCym)。 przenies enie autorsk ch praw

maletkOWyCh stanowi podstaw9 do wyplacenia nagrody zgodnie z punktem 12 Cz9Sё  A Regu aminu

Konkursu

13 2 0kreSlone wynagrodzenie(pkt 12 CzQ`C A Regulam nu Konkursu)stanowi calo66 nale2noSci

przyslugujacel prOlektantowi z tytulu przeniesienia autorskich praw malatkOWych do koncepcli na

organ zatora Konkursu(zamawialaCeg。
)

13 3 Zaproszenie do negoclacli w trybie zam6wienia z wolnel r9ki nastapi w terminie 15 dni od

ogloszenia wynik6w konkursu

14 WYSOKOSC ZWROTU KOSZTOW PRZYGOTOWAN:A PRAC KONKURSOWYCH

Organizator Konkursu nie przewiduje zwrotu innych koszt6w p。 2a nagrodanli zapisanymi

w punkcie 12.Cz966 A Reguiaminu Konkursu

15 POSTANOWIENIA UMOWY O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MA」 ATKOWYCH DO
NAGRODZONYCH PRAC KONKURSOWYCH WRAZ ZE SZCZEGOLNYM OKRESLENIEM POL

ICH EKSPLOATACJl― Zahcznik A9.

16.lNFORMAC」A O ROZSTRZYGNIξCIU KONKURSU!WYSTAWIE POKONKURSOWEJ

16 1 1nformacla o rozstrzygni9ciu Konkursu bedZie podana do publicznel w adomOSCI w nastepulaCy

spos6b:

―publiczne odczytanie werdyktu Sadu Konkursowego w dniu 22 marca 2016 roku o 9odzinie 12 00

w budynku Ha‖ SportoweJ UAM przy uL Zaganikow● 9p.204 w Poznaniu.

― wywieszenie Ⅵ′ynik6w Konkursu w dnlu 22 marca 2016 roku na tab‖cy ogloszen w siedzlbie

organizatora Konkursu w Co‖ egium Minus(parter)― PoZnan,uL VVien awskiego l,

―zawiadomienie uczestnik6w drogq elektroniczna l piSemnie,

_Ogloszenie o wyniku Konkursu w Bluletynie Zam6wlen Pub‖cznych UZP

16 2 Konkurs zostanie uniewa2niony w przypadku,9dy:

―nie wplynie 2adna praca konkursowa,

―Sad Konkursowy s● vierdzl Ze 2adna z prac nie spelnia warunk6w Konkursu,

‐Konkurs zostanie przeprowadzony niezgodnie z obowiaZuJacymi przepisanl

O uniewa2nleniu Konkursu organizator niezwlocznie powiadomi wszystkich uczestnik6Nv Konkursu



⌒

17. SPOSoB UDZIELANIA WYJASNIEN DO REGULAMINU KONKURSU

Wszystkie pytania nalezy przesylad mailem ( w formacie ".pdf ozz *.doc) na adres:

ioanna. deqler@amu.edu. pl otaz na zAdanie potwierdzic w formie pisemnej na adres organizatora

Konkursu (zamawiajqcego):

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dziat Zam6wien Publicznych (pokoj 301)

ul. Wieniawskiego 1

61 -7 12 P oznah

w terminie do dnia l9 lutego 2016 roku.

Organizator Konkursu (zamawiajqcy) udzieli pisemnie lub drogQ elektronicznE odpowiedzi na

pytania wszystkim uczestnikom, kt6rzy zostali zakwalifikowani do udzialu w Konkursie

w terminie do dnia 9 marca 2016 roku.

18. OSWIADCZENIE ORCANIZATORA KONKURSU (ZAMAW:A」 ACEGO)O ZW:AZANIU
REGULAM:NEM KONKURSU

18 1 Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu wyst9pulaCy jak0 0rganizator Konkursu

(ZamaWialaCy)。 もWiadcza, 2e pOzOstale zwiaZany Regulaminem Konkursu do czasu iego

rozstrzygniQcia,a w odniesieniu do warunk6w dotyczqcych przyszlel umowy na prace prolektowe do

czasu jel pOdpisania, albo rezygnacli z jel pOdplsania  Postanowienla lstotne dla organizatora

Konkursu(zamawialaCeg。 )i ZapiSy przyszlel umowy na prace prolektowe znaldula SiQ W Za● CZniku

A6

182 0「 ganizator Konkursu po rozstrzygniOciu Konkursu jest zobowiaZany Zaprosi6 do negoclacli w

trybie zam6wienia z wolnel ttki autora pracy nagodzonel plen″ szq nagrodq Z autorem i nagrody,po

przeprowadzeniu pomySlnych negoclaclL ZOStan e zawarta umowa na prace prolektowe

19. POUCZEN:E O SRODKACH OCHRONY PRAWNE」 PRZYSLUGUJACEJ UCZESTN:KOM

KONKURSU

19 1 Srodki ochrony prawnel zostaly okreSlone w dziale Vl ustawy l przyslugujq uczestnikom

konkursu,a takZe nnym podmiotom,ie2el ma lub m al nteres w uzyskaniu zam6wienia oraz poniosly

ub moga ponieSC SZkodO w Wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepisOw ustawy

19.2. P|zed uplywem terminu do skladania wnioskow w przypadku naruszenia przez organizatora

Konkursu (zamawiajAcego) przepis6w ustawy Srodki ochrony prawnej przysluguja r6wniez

organizac.jom rzeszajqcym wykonawc6w wpisanym na listQ organizacji uprawnionych do wnoszenia

Srodk6w ochrony prawnej, prowadzonqptzez Prezesa Urzgdu Zam6wiei Publicznych.



19.3. Odwolanie wnosi siQ w terminach okreslonych w art. 182 ustawy,,Prawo zam6wien publicznych".

19.4. Uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad

zamawiajqcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjQtej przez niego lub zaniechaniu

czynnosci, do kt6rej jest on zobowiEzany na podstawie ustawy, na kt6re nie przysluguje odwolanie na

podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informac.ii zamawiajEcy

poMarza czynnosc albo dokonuje czynnoSci zaniechanej, informujqc o tym wykonawc6w w spos6b

przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

20. TERMINARZ KONKURSU:

18 grudnia 2015 roku - ogloszenie Konkursu

Od dnia ukazania sig ogloszenia o konkursie w Biuletynie Zam6wief Publicznych - mozliwosc

uzyskania Regulamlnu Konkursu

18 stycznia 2016 .oku - ostateczny termin skladania wniosk6w - kart identyfikacyinych

26 stycznia 2016 roku - ogloszenie o zakwalifikowaniu do dalszego udzialu w Konkursie

19 lutego 2016 roku - ostateczny termin skladania pytan do Regulaminu Konkursu

9 marca 2016 roku - ostateczny termin odpowiedzi na pytania

14 marca 20'16 roku - termin skladania prac konkursowych (w godz. od 900 do 1400) w budynku Hali

Sportowej UAM przy ul. Zagajnikowej 9 p. 204 w Poznaniu

22 marca 2016 roku - ogloszenie wynik6w Konkursu - w budynku Hali Sportowej UAM przy ul.

Zagajnikowej I p. 204 w Poznaniu

23 marca 2016 roku - 5 kwietnia 2016 roku - wystawa prac konkursowych w budynku Hali

Sportowej UAM przy ul. Zagajnikowej 9 p. 204 w Poznaniu.

15 dni od ogloszenia wynik6w konkursu - zaproszenie zwyciQzcy Konkursu do negocjacji w trybie

z wolnej rQki

21. POSTANOWIENIA KONCOWE

Prace nienagrodzone mogE byC odebrane przez uczestnika Konkursu za zwrotem pokwitowania

zlozenia pracy, w siedzibie organizatora Konkursu (zamawiajqcego) w budynku Collegium Minus -
Ozial Zam'wiefi Publicznych w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1 (pok6j 301) w terminie od dnia

6 kwietnia 2016 roku do 20 kwietnia 2016 roku. W stosunku do prac nieodebranych obowiqzywae

bgdzie procedura przewidziana w aft. 127 ,,Prawa zam6wielt publicznych".



ヘ

Zalaczniki do czeSci A

||



Zalqcznik nr A1

Regulamin konkursu na opracowanie projektu architektonicznego
zespolu obiektow sportowych (w tym stadionu lekkoatletycznego z pelnowymiarowym boiskiem do
pilki noznej, kort6w tenisowych otwartych, sali sportowej wielofunkcy.lnej wraz z boiskiem do pilki

plazowej i kortami tenisowymi)

WNIOSEK. KARTA IDENTYFIKACYJNA + OSWIADCZENIA

1 . Nazwa, adres, nr telefonu, nr telefaxu uczestnika Konkursu:

Pelna nazwa uczestnika Konkursu

na*t r"r""irii" io"tritr'

e-mail:

2. Osoby biorqce udzial przy opracowaniu pracy konkursowej - kierownicy zespol6w
bran2owych (nazwisko i imiq, tytul zawodowy, specjalnoSc budowlana, adres zamieszkania,
kod pocztowy, telefon):

3. Osoby uprawnione do reprezentowania uczestnika Konkursu (wS dokumentu
rejestrowego):

3.1. ..................

3.2. .................
lmig inazwisko Podpis

Oswiadczamy, 2e nale2ymy/nie nale2ymy' do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. Nr 50, poz.331 z p62n. zm.)

ヘ

" niepotrzebne skreslic



Lista podmiotow nalezEcych do te.i samej grupy kapitalowej:

Zalqcznlki do wniosku - karty identyfikacylnej:
1. Koperta zawierajqca szesciocyfrowq liczbg tozpoznawczE pracy konkursowej.
2. OSwiadczenie fi l wg wzoru zal. A2.
3. Oswiadczenie nr 2 wg wzoru zal. A3.
4. Oswiadczenie nr 3 wg wzoru zal. 47.
5. O5wiadczenie nr 4 wg wzoru zal. A8.
6. Dokumenty wymienione w punkcie 5.2.

⌒

⌒



Zalqczniknr A2

Regulamin konkursu na opracowanle projektu architektonicznego
zespolu obiekt6w sportowych (w tym stadionu lekkoatletycznego z pelnowymiarowym boiskiem do
pilki noznej, kort6w tenisowych otwartych, sali sportowe.i wielofunkcyjnej wraz z boiskiem do pilki

pla2owej i kortami tenisowyml)

OSwIADczENIE NR 1

Przystgpujqc do Konkursu w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (zespolu)

oSwiadczam, 2e uczestnik Konkursu spelnia warunki, o kt6rych mowa w arl. 22 usl. I
dotyczqce:

'1. Posiadania uprawnie6 do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnosci, jezeli

przepisy praw nakladajq obowiqzek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i do6wiadczenia

3. Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zam6wienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

oraz nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 i an. 24 ust. 1, 3,
4, 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. lJ. z 2013 r., poz.
9O7 z p62n. zm.).

Podstawa prawna art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku,,prawo zam6wien publicznych,,
(Dz. U. z 2013, poz. 907 z pl2niejszymi zmianami).

ヘ

PieczQ6 firmy uczestnika Konkursu

MielscowoSC l data

Podpis osOby uprawnionel



Zalqczniknr A3

Regulamin konkursu na opracowanie projektu architektonicznego
zespolu obiekt6w sportowych (w tym stadionu lekkoatletycznego z pelnowymiarowym boiskiem do
pilki noznej, kort6w tenisowych ottvartych, sali sportowej wielofunkcyjnej wraz z boiskiem do pilki

pla2owej a kortami tenisowymi)

oSWIADczENIE NR 2

Uczestnik Konkursu o6wiadcza, 2e:

1. Zapoznal sig z warunkami przystqpienia do Konkursu okreslonymi

w Regulaminie Konkursu i nie wnosi do nich zastrzelefi orcz uzyskal niezbqdne

informacje do przygotowania pracy konkursowej.

2, Jesl zwiqzany Regulaminem Konkursu do czasu ostatecznego rozstrzygnigcia

Konkursu.

Pieczg0 firmy uczestnika Konkursu Podpis osoby uprawnionej

Miejscowoso i data

ヘ

2{)



Zalqcznik nr A4

Regulamin konkursu na opracowanie projektu architektonicznego
zespolu obiekt6w sportowych (w tym stadionu lekkoatletycznego z pelnowymiarowym boiskiem do
pitki noznej, kort6w tenisowych otwartych, sali sportowej wielofunkcyjnej wraz z boiskiem do pllki

plazowej i kortami tenisowymi)

POKW:TOWAN:E

ODB10RU WN:OSKU‐ KARTY:DENTYFiKACYJNE」

Nazwa skladajAcego

Adres

Telefon/Fax

⌒

e-mail

Poznan, data odbioru: .............. Godzina:

Organizator Konkursu:

Podpis i pieczee



Zalqcznik nr A5

Regulamin konkursu na opracowanie projektu architektonicznego
zespolu obiekt6w sportowych (w tym stadionu lekkoatletycznego z pelnowymiarowym boiskiem do
pilki noznej, kortow teniso\Mych ohvartych, sali sportowej wielofunkcyJnej wraz z boiskiem do pilki

plazowej i kortami tenisowymi)

POKW:TOWAN!E

ODB!ORU PRACY KONKURSOWE」

⌒

ヘ

Numer (szesciocyfrowa liczba rozpoznawcza\

Poznai, data odbioru: .............. Godzina:

Sekretarz organizacyjny Konkursu:

Podpis i pieczec

22



Zalqcznik nr 46

Regulamin konkursu na opracowanie projektu architektonicznego
zespolu obiektow sportowych (w tym stadionu lekkoatletycznego z pelnowymiarowym boiskiem do
pilki noznej, kortow tenisowych otwartych, sali sportowej wielofunkcyjnej wraz z boiskiem do pilki

plazowel i kortami tenisowymi)

POSTANOWIENIA ISTOTNE DLA ORGANIZATORA KONKURSU (ZAMAWIAJACEGO)
IZAPISY PRZYSZTEJ UMOWY O PRACE PROJEKTOWE

'l. Organizator Konkursu zamietza, wystepu.iqc jako zamawiajqcy, zlecic uczestnikowi Konkursu,

kt6rego praca uzyska I nagrode opracowanie planu zagospodarowania terenu oraz pelnobranzowego

projektu budowlanego i wykonawczego zespolu obiektow sportowych (w tym stadionu

lekkoatletycznego z pelnowymiarowym boiskiem do pilki noznej, kort6w tenisowych otwartych, sali

sportowej wielofunkcyjnej wraz z boiskiem do pilki pla2owej i kortami tenisowymi) a takze z pelnieniem

nadzoru autorskiego przy jego realizacji.

Zamowienie udzielone bqdzie na zasadzie zam6wienia publicznego (zgodnie z ustawq

,,Prawo zam6wiei publicznych"), w trybie zam6wienia z wolne.i reki.

Przy zawieraniu umowy o prace projektowe zamawiajqcy bedzie wymagal ptzedlozenia przez

projektanta aktualnych dokumentow formalnych w oparciu o przepisy ustawy ,,prawo zam6wien

publicznych".

2. Projekt budowlany i wykonawczy opracowany bgdzie wedlug nagrodzonej koncepcji

architektonicznej z uwzglqdnieniem wniosk6w izaleceri Sqdu Konkursowego oraz zmian dokonanych

w wyniku uzgodnien pomiQdzy projektantem a zamawiajqcym.

3. Wynagrodzenie ryczanowe za pro.lekt i nadzor autorski okreslono na kwote 700 tys. zl netto.

Zakres projektu okreslonego wynagrodzeniem ryczaltowym obejmu.le:

- projekt zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej,

- projekt budowlany,

- pelnobranzowyprojektwykonawczy,

- projekt wykonawczy wyposazenia i wystroju wnetrz,

- pro.iektwykonawczytechnologiczny,

- plan dotyczEcy bezpieczeistwa iochrony zdrowia,

- kosztorysinwestorski,

- przedmiar rob6t,

- specyfrkacjq technicznq wykonania iodbioru rob6t,

- dokonanie wszelkich uzgodnien projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji

pozwolenia na budowQ.

Dokumentacje proiektowq nalezy opracowac zgodnie z obowiqzulqcymi przepisami a w szczeg6lnosci

z Rozpotzqdzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu

iformy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych vyykonania iodbioru rob6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).



4. Zamawi4qcy zastrzega, ze nie b?dzie pokrywal koszt6w nadzoru autorskiego zwiEzanego

z usuniQciem wad i blQd6w w projekcie.

5. Projektant odpowiada z tytulu rqkojmi za wady fizyczne i prawne dzieta, natomiast za wady obiektu

wykonanego na podstawie .lego projektu ponosi odpowiedzialnosd odszkodowawczq wg zasad

okreSlonych w artykule 471 k.c.

6. Projektant ubezpieczy dzialalnoS6 projektowq objetq przedmiotem zam6wienia od skutk6w wad

projektu.

7. Projektant wykona pelnobran2owq dokumentacjg projektowo-wykonawczq wraz z

uzyskaniem pozwolenia na budowe lqcznie ze specyfikacjQ technicznq wykonania i odbioru
rob6t pozwalaiqcq na ogloszenie przetargu w czasie nie dlu2szym ni2 6 miesiecy od daty

zawarcia umowy o wykonanie projektu.

8. Za niedotrzymanie terminu wykonania umowy o prace projektowe projektant zaplaci

zamawiajEcemu karQ umownq w wysokosci 0,2% wartoSci brutto umowy za ka2dy dzielr zwloki.

9. W pzypadku odstqpienia od umowy o prace prolektowe przez kt6rqkolwiek ze stron z winy
proJektanta, prolektant zaptaci kar? umownq w wysokoSci '10% wartosci brutto umowy. Zaplala kat
umownych za op62nienie (pkt. 8) jest niezalezna od zaplaty kary za odstqpienie od umowy (pkt. 9).

Zamawialqcy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego w przypadku

poniesienia szkody pnekraczalqcqwysokosci kar umownych.
'10. Za op6znienie w terminie zaplaty wynagrodzenia, zamawi1Ecy zaplaci projektantowi odsetki w

wysokosci ustawowej.

1 1. W przypadku odstqpienia od umowy o prace projektowe przez projektanta, z przyczyn lezqcych po

stronie zamawiajqcego, zamawiajqcy zaplaci prolektantowi karg umownq w wysokosci 1o% wartosci

umowy brutto. W pzypadku poniesienia szkody ptzektaczajqcej wysokosC kary umownej, projektant

moze dochodziC odszkodowania uzupelniajqcego.

12. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za prace projektowe, a takze dla pokrycia

toszczei z tytulu rekojmi, wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokosci 5% wartosci umownej

brutto. Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie... ... ..1.

Zabezpieczenie w wysokosci 70% podlega zwrotowi po rozliczeniu umowy w terminie 30 dni po

ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy i uznaniu przez zamawiailqcego, ze zam6wienie zostalo

nalezycie wykonane. Pozostala czese zabezpieczenia w wysokosci 30 % pzeznaczona .jest na

pokrycie roszczei z tytulu rekojmi za wady i podlega zwrotowi nie p6znieJ niz po uplywie 15 dni od

daty koncowej terminu rekojmi.

13. Zamawilqcy zaptaci wynagrodzenie za wykonanie pelnobranzowego projektu wykonawczego

75% wartoSci zgodnie z umowq po dostarczeniu i potwierdzeniu protokolem zdawczo-odbiorczym,

25ok wynagrodzenia umownego po zatwierdzeniu projektu budowlanego w prawomocnej iwykonalnej
decyzji o pozwoleniu na budowg.

14. Faktura platna bedzie przelewem w ciEgu 21 dni od daty zlozenia w siedzibie zamawiajqcego.



15. W pzypadku, gdy wybrany uczestnik Konkursu odm6wi podpisania umowy lub niemo2liwe bedzie

podpisanie z nim waznej umowy, zamawiajEcy udzieli zam6wienia kolejnemu z nagrodzonych

uczestnik6w Konkursu.

16. Projektant w ramach wynagrodzenia za prace projektowe ustalonego umowq przenosi na

zamawiajqcego autorskie prawa majqtkowe w zakresie p6l eksploatacji podanych w art. 50 ustawy o

prawie autorskim i prawach pokrewnych.

⌒

⌒



⌒

⌒

Zalqcznik nr A7

Regulamin konkursu na opracowanie projektu architektonicznego
zespolu obiekt6w sportowych (w tym stadionu lekkoatletycznego z pelnowymiarowym boiskiem do
pilki noznej, kortow tenisowych otwartych, sali sportowej wielofunkcyjnej wraz z boiskiem do pilki

plazowej i kortami tenisowymi)

OSW:ADCZENIE NR 3

O PRZYStUGIWANIU

AUTORSKICH PRAW MA」 ATKOWYCH

O6wiadczam, 2e jako uczestnik Konkursu na opracowanie projektu architektonicznego

zespolu obiekt6w sportowych (w tym stadionu lekkoatletycznego z pelnowymiarowym

boiskiem do pilki no2nej, kort6w tenisowych otwartych, sali sportowej wielofunkcyjnej wraz z

boiskiem do pilki pla2owej ikortami tenisowymi) przyslugujq mi/reprezentowanemu przeze

mnie podmiotowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majqtkowe do przedlo2onej

pracy konkursowej, i2e dzielo stanowiqce przedmiot pracy konkursowej nie narusza praw

autorskich os6b trzecich w zakresie okre5lonym Regulaminem Konkursu, prowadzonego

zgodnie z przepisami ustawy ,,Prawo Zam6wieri Publicznych" z dnia 29 stycznia 2004 roku

(Dz. U. z 2013, poz.9O7 z pi2nieJszymi zmianami) w sprawie Konkursu na tw6rcze prace

projektowe.

MieJscowoSC,data



Zalqcznik nr A8

Regulamin konkursu na opracowanie projektu architektonicznego
zespolu obiekt6w sportowych (w tym stadionu lekkoatletycznego z pelnowymiarowym boiskiem do
pilki noznej, kortow tenisowych otwartych, sali sportowej wielofunkcyjnej wraz z boiskiem do pilki

plazowej i kortami tenisowymi)

OSWiADCZEN:E NR4

O ZEZWOLEN:U NA KORZYSTANIE Z UTWORU

O6wiadczam, Ze jako uczestnik Konkursu na opracowanie projektu architektonicznego

zespolu obiekt6w sportowych (w tym stadionu lekkoatletycznego z petnowymiarowym

boiskiem do pilki no2nej, kort6w tenisowych otwartych, sali sportowej wielofunkcyjnej wraz z

boiskiem do pilki pla2owej i kortami tenisowymi), zezwalam organizatorowi Konkursu

(zamawiajqcemu) na nieodplatne korzystanie z przedstawionej koncepcji - w szczeg6lnosci -

w nastepujqcym zakresie:

- publiczna prezentacja na wystawie pokonkursowej,

- prezentacja w Srodkach masowego przekazu,

- prezentacja w publikacjach UAM oraz Stowarzyszenia Architekt6w Polskich.

Pi;;; poJpir 
"."0v 

,prr*.ione;

MielscowoSC,data

ヘ



Zalqcznik nr A9

Regulamjn konkursu na opracowanie projektu architektonicznego
zespolu obiektow sportowych (w tym stadionu lekkoatletycznego z pelnowymiarowym boiskiem do
pilki noznej, kortow tenisowych otwartych, sali sportowej wielofunkcyjnej wraz z boiskiem do piiki

plazowej i kortami tenisowymi)

U orvA o pRzENrEsrENrE AUToRSKTcH pRAyv MAJArKowycH NR

zawarta w dniu ................ w Poznaniu, pomiedzy: Uniwersytetem im. Adama l/ickiewicza w Poznaniu, reprezentowanym

przez Rektora/Prorektora prof. dr hab. przy kontrasygnacie Kwestora

zwanym         dalel Uczelni4 Paniq

iII10'“ ″` Ю

1 Autor przenosi na Uczelnie

umowy pol eksploatacji,

pokrewnych, takich jak ;

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreSlona technikq egzemplarzy utworu, w tym technikA
drukarsk4 reprograficzn4 zapisu magnetycznego oraz technikqcyfrowq

b) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie do obrotu, u2yczenie
lub najem oryginalu albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niZ okreslony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie,
wy$wiellenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takZe publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby
kazdy mogl miec do niego dostgp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d)

Z. W *1/nifu pir.nlesienia autorskich praw majatkowych zgodnie z ust. 1 Uczelnia nabywa wylEczne prawo do korzystania z
Utworu, w pelnym zakresie, w jakikolwiek sposob, bez ograniczei na wszystkich znanych polach eksploatacji.

3. Autor wyraza zgode na dokonywanie przez Uczelnie lub na jej zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupelnieh Ulworu

- opracowai Wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do Opracowan) przyslugiwao bgdq Uczelni. Autor wyraza zgodQ na

tozpotzqdzanie i kotzystanie z opracowafi przez Uczelnig.

4. Autor udziela Uczelni zezwolenia na wykonywanie zale2nych praw autorskich do Opracowan,

o kt6rych stanowi ust. 3 oraz przenosi na Uczelnig wylEczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleZnych praw autorskich.

s2
Na podstawie odrebnej umowy Uczelnia mo2e powierzyi Autorowi stwozenie Opracowai Utworu,

a Autor, w takim przypadku zobowiqzany bgdzie do przeniesienia w calosci autorskich praw majqtkowych do takich

Opracowai wyl4cznie na zecz Uczelni. Zakres przeniesienia powyzszych praw bqdzie analogiczny do zakresu
przeniesienia praw prze,r/idzianego niniejsz4umow4

s3
'l. Przeniesienie praw opisanych w paragrafie 1 umowy nastepuje z chwilq przyjgcia Utworu przez Uczelnie.

2. Z chwilq przyjgcia Utworu, Uczelnia nabywa prawo wlasnose egzemplaza utworu oraz no5nik6w, na ktorych Utwor zostal

utrwalony.

s1
1. Z tytulu przeniesienia autorskich praw majEtkowych w pelnym zakresie przewidzianym niniejszq umowq Autorowi

2. Strony oswiadczaj4 2e tak okreslone wynagrodzenie stanowi calose naleznosci przyslugujqcel Autorowi z Mulu
niniejszej umowy, w szczegolnoSci wynagrodzenie obejmuie wynagrodzenia za korzystanie z Utworu na wszystkich

wskazanych w umowie polach eksploatac,i, jak r6wnie2 z wynagrodzenie z tytulu przeniesienia prawa wlasnosci

…   …… …… ………  … …………… …… ……………ZWanym da el Autorem,o nastOpulaCel tresc「

§1



egzemplatza Utworu oraz nosnikow, na ktorych Utw6r zostal utMalony oraz za udzielenie zgody na wykonywanie praw

zaleznych przez Uczelnig.

3. Wynagrodzenie platne bedzie jednorazowo pzelewem na rachunek bankowy wskazany przez Autora na rachunku.

Z wynagrodzenia potrqcone zostanq skladki na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne (ponoszone przez Autora zgodnie z

obowi4zujqcymi przepisami) oraz nalezna zaliczka na podatek dochodowy od os6b fizycznych, o ile Autor podlega

obowiqzkowi ich odprowadzania - na podstawie zlozonego o6wiadczenia.

55
Autor oswiadcza, 2e:

- w chwili przeniesienia na (zecz Uczelni autorskich praw majqtkowych do Utworu, prawa te beda przyslugiwaly Autorowi w

calosci. w pelnym zakresie i bez ograniczei,
- autorskie prawa maj4tkowe do Utworu, podlegajqce pzeniesieniu na rzecz Uczelni nie bgdq w zaden spos6b ograniczone

ani obciqzone, a w szczegolnosci zadnej osobie trzeciel nie bgdq przyslugiwac jakiekolwiek prawa do Utworu,

- ani przeniesienie na Uczelnig autorskich praw majqtkowych, ani korzystanie z Utworu przez Uczelnig lub osoby trzecie,

kt6rym Uczelnia udzieli prawa do korzystania z Utworu, nie bqdzie w 2aden sposob narusza6 jakichkolwiek praw osob

trzecich.

s6
1. W razie wystqpienia przez osoby trzecie przeciwko Uczelni z roszczeniami z powodu naruszenia praw wlasnoSci

intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw majEtkowych, Autor podejmie wszelkie kroki niezbgdne do obrony przed

tymi roszczeniami, awprzypadku, gdy wskutek wystqpienia z takimi roszczeniami Uczelnia lub osoby trzecie, ktorym

Uczelnia udzieli prawa do korzystania z Utworu, bedq musialy zaniechai korzystania z Utworu w caloSci lub w czg6ci lub

wydane zostanie orzeczenie zobowiAzujace do zaplaty zjakiegokolwiek tytulu na rzecz osob trzecich, Autor naprawi

wszelkie szkody wynikajEce z rcszczei osob trzecich, w tym zwroci koszty i wydatkl poniesione w zwi4zku z tymi

roszczeniami.

2. Autor niezwlocznie zawiadomi Uczelnie o wszelkich roszczeniach z powodu naruszenia praw wlasnosci intelektualnej w

tym w zakresie autorskich praw majqtkowych do Utworu, skierowanych przeciwko Autorowi.

3. Niniejszym Autor o'wiadcza,2e wytala zgode na anonimowe korzystanie przez Uczelnie z Utworu na wszystkich polach

eksploatacji wskazanych w umowie, w szczegolnosci Uczelnia ma prawo korzystania z Utworu bez oznaczenia autorstwa

na egzemplarzach.

s7
1. W przypadku os6b nie bedqcych pracownikami uczelni, oswiadczenie osoby nie bgdqcej pracownikiem UAM sporzadzone

zgodnie z wzorem stanowiqcym zal4cznik nr 6 do Zarzqdzenia Rektora nr 331201212013 z dnia 26 listopada 2012r.,
stanowi zalqcznik do niniejszej umowy.

2. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych wskazanych w oSwiadczeniu stanowiqcym zal4cznik do niniejszej umowy,
Autor zobowlqzuje siq do poinformowania o tym wlasciwego pracownika Dzjalu Plac i Stypendidw UAM, poprzez ponowne
zlozenie oswiadczenia z dopiskiem aktualizacja ipodkresleniem zmienianych danych, niezwlocznie, jednak nie po2niej niz
w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zmiany danych.

s8
1. Wszelkie zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq zastosowanie majE pzepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wszelkie spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzygane bgdqprzez wlasciwy sqd powszechny w Poznaniu.

4. Umowe sporzqdzono w dw6ch jednobzmiqcych egzemplazach po jednym dla kazdej ze skon.

Umowe zawarto (wlasciwe podkresli6 i uzupehie):
. zgodnie z ustawA z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieri publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 t.) w

trybie art. ....
. bez stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowiei publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177

z 2004 r.) - a(. 4 pkt. .....

Dla pracownik6w UAM:
Stwiedzam, 2e praca wyszczeg6lniona w umowie nie nalely do
obowiezkdw Autora, wynikajqcych ze stosunku pracy w UAM i
bedzie wykonana poza obowiqzujacym czasem pracy_

ρOdpls bezρ ο
`red711egO 

ρ/zero20η egο

Praca finansowana z nastQpujEcych 2r6del:

pioczetka i podpis osoby morylorycznio odpowiedzialnej
(dysponenta 5rodk6w)



Dzial
Cel

I\,1PK

2t.Fin..
Nrumowy

⌒

data i podpis osoby dekretujqcel

Umowe sprawdzono pod wzgledem:

formalnym finansowym

Kierownik Dzialu Adm.Centralnej / Prolektu Kwestor

podpis Zleceniobiorcy Rektor I Kanclerz

1) Zgodnie z oswiadczeniem stanowiqcym zalqcznik do umowy I zloionym pracodawcy . UAM

⌒



\\))
Zalqcznik nr A'10

zesporu obiekt6w sporto*"n r*,r, "."0'""IH1'3}l}Xll,Lifi',"01Tiffi;if'ffiJ-i#i'fHlJT#Xi ko(6w renisowych orwartych, sari sporrowel
wietofunkcyjnej wraz z boiskiem do pilki plazowej i kortami tenisowymi)

Wykazos6b,k6rebedqucze5tniczydwwykon]Man.,,",on,."n,"ffi.*""".,,o1"*towymi]wrazzinformacjaminatematichkwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia iwyksztatcenia niezbednych dla wykonania zam6wienia, a takze zlkrisu wytonywanyih pnez nie czynnosci, oraz informacjq o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

Oswiadczam, 2e wymienione w tabeli osoby, kt6re beda uczestniczyd w wykonywaniu zam6wienia lkierownicy prac projektowych], posiadaja wy2ej
wymienione uplawnienia.

dnia

lmiq iNazwisko Kwalifikacje zawodowe Do6wiadczenie Wyksztalcenie
Zakres

wykonywanych
czvnnoSci

lnformacja o podstawie
do dysponowania tymi

osobamil

1 Np. umowa o prace, umowa zlecenie itp.

podtjs osoby upramionej do sktadania oSwiadczoi woli w imioniu Wykong



WYPEtNIC TYLKO W PRZYPADKU, gdy Wykonawca wykazujqc spelnianie warunk6w udzialu w
postepowaniu, o kt6rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych
podmiot6w na zasadach okre5lonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP. Wypelnia podmiot
udostgpniajqcy zasoby.

Zalqcznik nr Al l

(Nazwa i adres udostepniajecego zasoby)

oSwADczENtE o oDDANtu Do DyspozycJt NtEzBEDNycH zAsoBow NA

OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONWUANIU ZAMoWENIA

OSwiadczam, 2e reprezentujqc
w pzypadku wyboru Wykonawcy ......
przystgpujqcego do konkursu na opracowanie projektu architektonicznego zespolu
obiekt6w spo owych (w tym stadionu lekkoatletycznego z pelnowymiarowym
boiskiem do pilki no2nej, kort6w tenisowych otwartych, sali sportowej wielofunkcyjnej
wraz z boiskiem do pilki pla2owej i kortami tenisowymi), na podstawie art. 26 ust. 2b
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 toku Prawo zam6wie6 publicznych, zobowiqzujg(my) siq do
oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji nizej wymienione zasoby.

OSwiadczam, i2:

a) udostgpniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastgpujqcym zakresie:

b) spos6b wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasob6w bgdzie nastgpujqcy:

c) charakter stosunku lqczqcego mnie z Wykonawcq bedzie nastgpujqcy.

d) zakres mojego udzialu pzy wykonywaniu zam6wienia bqdzie nastgpujqcy:



e) okres mojego udzialu przy wykonywaniu zam6wienia bgdzie nastgpujqcy:

Podmiot, ktriry zobowiqzal sig do udostgpnienia zasob6w zgodnie z art. 26 ust. 2b

Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawc4 za szkodg zamawiaj4cego powstal4 wskutek

nieudostgpnienia tych zasobriw, chyba 2e za nieudostgpnienie zasobriw nie ponosi winy.

..........................., dnia

podpis i pieczg6 osoby(6b) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Podmiotu udostepniaiqcego

zasoby

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawiA inne dokumenty, w szczeg'lnosci:

1. pisemne zobowiqzanie podmiotu, o kt6rym mowa w aft. 26 ust. 2b ustawy Pzp
2. dokumentydotyczqce:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasob1w innego podmiotu,
b,) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu

zam6wienia,
c) charakteru stosunku, jaki b?dzie lEczyl Wykonawce z innym podmiotem,
d) zakresu iokresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zambwienia.



czEsc B
REGULAMIN KONKURSU. PROGRAM BUDOWY IWARUNKI

INWESTOWANIA

1. LOKALIZACJA, WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1,1. Zespol obiektow sportowych (w tym stadion lekkoatletyczny z pelnowymiarowym boiskiem do pilki

noznej, korty tenisowe otwarte, sala sportowa wielofunkcyjna wraz z boiskiem do pilki plazowej i

kortami tenisowymi) zostal zlokalizowany na terenie Kampusu Uniwersyteckiego Poznan Morasko.

Przewidziano ich budowe na czesci dzialki nr 385/1 i czesci dzialki 3861177 arkusz 14, obrQb

Umultowo bedEcych w wieczystym uzytkowaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dzialki ptzeznaczone pod realizacjq zespolu obiektow sportowych zlokalizowane sa we wschodniej

czesci Kampusu Morasko w bezposrednim sasiedztwie budynku Plywalni Uniwersyteckiej oraz Hali

Sportowej UAM.

1.2. Warunki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslono w Decyzji Nr 180/20'15

wydane| ptzez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 30 lipca 2015 roku i dolEczono jq do regulaminu

konkursu. Warunki stanowia obowiqzujEce wytyczne miejskich wladz urbanistyczno-

architektonicznych pzyjQte pzez organizatora konkursu jako podstawa uksztaltowania zabudowy i

ladu przestzennego.

Decyzja obejmuje rowniez warunki obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury, kt6re w swoich

pismach przedstawily firmy bQdqce gestorami uzbrojenia. Zawarte w nich opinie stanowiE og6lne

sugestie dotyczqce moZliwosci podlqczeh do istniejacego uzbroJenia.

W dalszych fazach projektowania niezbgdne bgdzie uzyskanie przez lnwestora konkretnych

warunk6w podlqczenia.

Do regulaminu konkursu zalqcza siQ pisma (zalqcznik B'1):

. Veolia nr DR/RM/HR-PC-177212015 z dnia 07.12.2015 t.

. Zasilanie w energie elektryczna nalezy przewidziec z istniejqcel stacji transformatorowej K-

3026/E pobudowanej na potrzeby calego kompleksu sportowego

. Aquanet Sp. S.A. w Poznaniu znak DWIT/102u 12719512011 z dnia 13.07.2011 t. oaz znak

OW|Il112ul4323l2012 z dnia 16.03.2012 t.

Zwacamy uwagq na mozliwosc wykorzystania istniejqcego uzbrolenia podziemnego terenu.

1.3. Opinia o warunkach gruntowo-wodnych i geotechnicznych zostala pzedstawiona w dokumentacji

geotechnicznej dla budynku Hali Sportowel UAM. Dokumentacja powyzsza zostala zalEczona do

warunkow konkursu jako Zalqcznik 83.

⌒



2. PROGRAM OBIEKTU

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu architektonicznego wraz z zagospodarowaniem

terenu, infrastrukturq technicznq dla zespolu obiekt6w sportowych (w tym stadionu lekkoatletycznego

z pelnowymiarowym boiskiem do pilki noznej, kortow tenisowych otwartych, sali sportowe.i

wielofunkcyjnej wraz z boiskiem do pilki plazowej i kortami tenisowymi) .

Szczeg6lowy program funkcjonalno-uzytkowy poszczeg6lnych obiekt6w okre6la organizator konkursu

w punkcie 2.'l . Czesci B Regulaminu Konkursu.

Program inwestycyjny zespotu obiekt6w sportowych .iest wynikiem zdefiniowania potrzeb

obejmujEcych dzialalnosC dydaktycznq i sportowE Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM, a

takze mo2liwosciami sfinansowania powyzszego zadania inwestycyjnego przez organizatora

konkursu.

W programie przewidziano rcalizaqe stadionu lekkoatletycznego z pelnowymiarowym boiskiem do

pilki noznej, kortow tenisowych otwartych, sali sportowej wielofunkcyjnej wraz z boiskiem do pilki

plazowej i kortami tenisowymi.

Przy ksztaltowaniu powiezchni uzytkowej pomieszczefi, trakt6w komunikacyjnych, powierzchni

uslugowych, pomieszczeri socjalno-bytowych, pomieszczen technicznych, nalezy uwzglQdniC

obowiqzujqce normy oraz przepisy prawne.



2.1. Program szczegolowy zespolu obiekt6w sportowych

Realizacja Inwestycji obejmuje czgic dzialki nr 3861177 i czES(, dzialki 385/1, na kt6rych

usytuowane bgd4:

l. Stadion lekkoatletyczny z pelnowymiarowym boiskiem do pilki noznej.

2. Korty tenisowe otwarte.

3. Obiekt sportowy skladaj4cy siq z trzech segment6w, a mianowicie: sali

sportowej wielofunkcyjnej, boiska do pilki plaZowej, kort6w tenisowych.

1.STAD10N LEKKOATLETYCZNY Z PELNOWYⅣ IIAROWYM BOISKIEM DO PILKI
⌒       NOZNEJ

Centraln4 czg5i stadionu stanowi boisko do pilki noznej, wok6l kt6rego usytuowanajest czg56

lekkoatletvczna.

Boisko do nilki noZnej:

- boisko pelnowymiarowe: dtugoSi 100- I l0metr6w; szeroko56 65-75 metr6w,

- nawierzchnia boiska - sztuczna trawa najnowszej generacji z atestem FIFA i UEFA,

- dookola boiska 3 m pas bezpieczefistwa,

- podzial poprzeczny boiska na 3 sektory (strefy).

- wiaty na trwale zakotwione w podlozu o konstrukcji z profili aluminiowych, pokryte plyt4 z

poliwgglanu komorowego lub z poliwgglanu litego bezbarwnego z wykoriczeniem aluminiowym, z

lawk4 skladaj4c4 sig z pojedynczych siedzisk plastikowych:

. dla zawodnik6w rezerwowych - 6 metrowa dla 12 os6b,

. stanowisko sgdziowsko-spikerskie -2 metrowa dla3 os6b,

- oSwietlenie wok6l boiska umoZliwiaj4ce konfiguracjg:

o oSwietlenie calego boiska,

o niezale2nie kaZdej jego polowy,

o niezaleznie kaZdej ztrzech strefboiska,

- bramki przenoSne aluminiowe z certyfikatem FIFA:

' 7,32tn x 2,44m (3 sztuki) - 2 sztuki montowane do gruntu w tuleje osadzone na stale w

podloZu i I sztukajako bramka rezerwowa,

. 5m x 2m (6 sztuk) - mocowane obejmami do gruntu
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- tablica wynik6w sportowych (elektroniczna)

- zabrankami pilkolapy - o wysokoSci 5 m,

- pojednym rzEdzie krzesel wzdlul dlulszych linii bocznych boiska,

- ogrodzenie calego stadionu siatk4 ogrodzeniow4 (wysokoS( ok. 2,0 m.) z dwierna bramami

wjazdowymi (szer. min. 4 m) i dwiema furtkami wejSciowymi (szer. 1,5 m).

Infrastruktura LA:

- dookola boiska do pilki noZnej bie2nia tartanowa czterystumetrowa, szeSciotorowa (systemy z

pelnego poliuretanu z granulatem gumowym - conipur, zgodnoSi parametr6w wykonanej

nawierzchni nale2y potwierdzid badaniami stwierdzaj4cymi zgodnoSd z norm4 EN 14877,

kart4 techniczn4 i certyfi katem I AA F d la nawierzchni),

- wzdluZ jednej prostej 8 tor6w o dlugo(ci I l0 m z wybiegiem lJ-20 m,

- na zewn4trztor dlarolkarzy niekoliduj4cy zbiezni1lekkoatletyczn4 (naprostej),

- zakola boiska pokryte sztuczn1traw4:

' wjednym zakolu -rzutnia do pchnigcia kul4 i skocznie do tr6jskoku wjednym

kierunku i skoku w dal w dwu kierunkach,

' w drugim zakolu stadionu rniejsce narozgrzewkg iurz4dzenia do silowni napowietrzu

ze stali nierdzewnej typu: orbitrek, steper, wyciskanie, twister, lawka na migsnie

brzucha, motyl, suwnica-prasa do n6g, wyci4g, narciarz, wahadlo, Street Workout

SW07-K dr4lek i porgcze, Street Workout SWl0-K drabinka,

Zaplecze boiska lekkoatletycznego (socjalne i magazynowe) zlokalizowane w budynku sali
sportowej wie lofunkcyj nej.

2. KORTY TENISOWE OTWARTE

- dwa pelnowymiarowe korfi z wyposaZeniem,

- korty hard, z nawierzchni4 Deco Turf,

- ogrodzenie kort6w siatkE ogrodzeniow4 wys. 5 m i wiatrolapami z blendy,

- o(wietlenie kort6w,

- dookola ogrodzenia z siatki.



3. OBIEKT SPORTOWY SKLADAJACY Slry Z TRZECH SEGMENTOW: Salr SPORTOWEJ
WIELOFUNKCYJNEJ, BOISKA DO PILKI PLAZOWEJ, KORTOW TENISOWYCH

Budynek kubaturowy skladaj4cy sig z 3 segment6w przykrytych konstrukcj4 z drewna

klejonego:

.boiska do pilki plazowej,

. sali sportowej wielofunkcyjnej z zapleczem socjalnym i tech nicznym,

.kort6w tenisowych.

Obiekt nale?y zaprojektowa( tak, aby moZliwa byla rcalizacja i funkcjonowanie kaZdego

z tr zech se gment6w niezalelnie (etapowa r ealizacj a rob6t).

Boisko do nilki nlaZowej - sesment I:

Dyscyplina wiod4ca: siatk6wka pla2owa.

Dyscypliny uzupelniaj4ce: pilka nolna pla2owa, pilka rgczna plaZowa, aerobik.

- wymiary:

' powierzchnia aktywna (koryta z piaskiem): dlugoSi 40 m, szerokoSi 30m, wysokoSd

pomieszczenia l0 m,

' powierzchnia calkowita uwzglgdniaj4ca strefy nieaktywne: dlugoSd 44 m, szerokoSd

34n

(w proporcjach stref nieaktywnych: 1,0 m przy sanitariatach i 3,0 m na drugim dlugim

boku).

- wymagania dotycz4ce powierzchni aktywnej:

. gruboSi piasku min 45 cm,

. rodzaj piasku: morski (dopuszczalny rzeczny),

' technologia wykonania koryta: betonowe koryto z technologi4 podgrzewania piasku

do temperatury l8- 21"C, ze spadkiem i drenem odprowadzaj4cym wodg po zraszaniu piasku,

' lampy naSwietlaj4ce piasek (bakteriob6jcze) na I boisko siatk6wki pla2owej, czyli naok

300m2,

. kotary mechaniczne do oddzielenia boisk - 2 czg(;ci,

' oSwietlenie - umo2liwiaj4ce regulacjg natgZenia dla trening6w, zawod6w i transmisji telewizyjnej

wrazz pomostami technicznymi umoZliwiaj4cymi dostgp do opraw oSwietleniowych,

- trybuny dla 250 os6b,



- wyposazenie dodatkowe - ledy reklamowe (z mo2liwoSci4 wykorzystania na zewn4trz), wielko56

3,0m na l,0m w iloSci 24 sztuk, z mo2liwo5ci4 lqczenia wszystkich modul6w wjedn4caloS6,

- mozliwo66 otwierania dw6ch kr6tszych Scian na dlugo(ci ok. 20 m i wysokoSci ok. 3 m,

- zaplecze socjalne uwzglgdniaj4ce:

. iloS6 os6b korzystaj4cych r6wnoczeSnie z obiektu: max. 40-50,

' dwie szatnie: Zefska i mgska zpelnym wEzlem sanitarnym i natryskami z ok. 25 szafkami

w kaZdej z szatni,

- strefa poSrednia (przejScie z boisk do szatni) - umoZliwienie pozostawienia w tej strefie

piasku tak, aby nie przenosi6 piasku do szatni, np. zastosowanie spryskiwaczy na nogi,

- wenfylacja odprowadzaj1ca drobne zapylenie z obiektu,

Kor(v tenisowe - segment II:

- dwa korty tenisowe z wyposaZeniem,

- nawierzchnia - sztuczna trawa,

- uwzglgdnienie dodatkowych linii do 4 boisk do badmintona z dodatkowymi slupkami i siatk4.

Zaplecze kort6w (socjalne i magazynowe) zlokalizowane w budynku sali sportowej wielofunkcyjnej.

Sala snor"towa wielofunkcyjna - sesment III:

ledn4 z 3 czgSci (segmentu) obiektu (centraln4, Srodkow4) stanowi sala sportowa wielofunkcyjna z

zapleczem socjalnym i magazynowym.

Wjej sklad wchodzi:

- sala do sztuk walki:

. wymiary sali: 14x 30m, wys. min. 5 m,

. maty judo na calej powierzchni sali,

. podloga legarowa,

' wyposaZenie dodatkowe: drabinki wzdluZ jednej Sciany oraz nagloSnienie.

- czgSd socjalna i magazynowa:

' 3 dule szatnie zwgzlami sanitarnymi, natryskami i szafkami nakarty-czipy,

w tym:

./ 2 szatnie 20-osobow e z 20 szafkami,

'/ I szatnia 40-osobow a z 40 szafkami,

,/ szatnie zaopatrzone w suszarki do wlos6w (l na20 student6w),



4 pokoje trenerskie z wgzlami sanitarnymi wyposaZonymi w miskg ustgpow4, umywalkg i

prysznic (jeden z tych pokoi zlokalizowany przy sali do sport6w walki). Wyposazenie

pokoi w szafkg ubraniow4, stolik i dwa krzesta,

2magazynki o pow. 12m2 - jeden przy sali wielofunkcyjnej, drugi przy kortach,

Pomieszczenie magazynowe min. 64 m2, wysokoS6 3 m z wyjsciem na zewn1trz (brama

2,5x3,o m) dla stadionu lekkoatletycznego.

- wyposa2enie szatni:

' szatnie wyposa2one w prysznice otwarte z glowicami prysznicowymi nie gorszymi niZ Presto,

odplywy liniowe,

' szafki basenowe typ Sl wykonane z laminatu HPL, profile z anodowanego aluminium, o

wymiarach standardowych: wys. 180 cm, szer. 30 cm, gl. 40 cm, skladaj4ce sig z jednej

komory ubraniowej zajmuj4cej cal4 wysokoSd modulu, wykonane z material6w odpornych na

trudne warunki otoczenia ; kalda komora posiada wieszak na ubrania, otw6r wentylacyjny

oraz numerek grawerowany na drzwiczkach , zamykane za pomoa1 dynamicznego systemu

wsp6lpracujqcego zdzialajqcym oprogramowaniem na Plywalni Uniwersyteckiej - ka1d4szafkg

molna zamkn1(, dowoln4 kart4,

- hol gkiwny sali sportowej wielofunkcyjnej:

' szafki schowkowe zlokalizowane w holu gl6wnym (5h x l0 szerokoSi) polowa zamykana

nazwykly klucz, reszta na kartg), modul szafki sklada sig z 5 schowk6w umieszczonych nad

sob4 (przeznaczony do przechowywania rzeczy osobistych), wykonane z laminatu HpL

oraz profili z anodowanego aluminiurn ; wymiary szafki: wys. modulu 200-400 cm, szer.

schowka 40 cm, gl. schowka 40 cm, wys. schowka 40 cm.



2.2. Ogolne zalo2enia dotyczqce obiektu sportowego:

Zastosowad system klucza generala dla nowego projektowanego obiektu

Obiekt przystosowany dla os6b niepelnosprawnych.

W centralnej czgSci obiektu sportowego , czyli w wielofunkcyjnej sali sportowej, nalely

zaprojektowa6 pomieszczenia techniczne przeznaczone na wszystki e przylqcza,jak wgzel cieplny,

przylqcze wody, pomieszczenie rozdzielnic elektrycznych, punkt6w dystrybucyjnych instalacji

strukturalnej (klimatyzowane), pomie szczenia central wentylacyj nych.

Oddzielne olicznikowanie medi6w dla trzech segment6w obiektu sportowego, a mianowicie:

. sali sportowej wielofunkcyjnej,

. boiska do pilki plaZowej,

. kort6w tenisowych.

Obiekt winien spelniai warunki okreSlone w Rozporz4dzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie

,,warunk6w technicznych jakim powinny odpowiadai budynki i ich usytuowanie,,,

aw szczeg6lnoSci wymagafi dotycz4cych oszczgdno6ci energii i izolacyjnoSci cieplnej

obowi4zuj4cych od I stycznia 2017 r. z wykorzystaniem energii odnawialnej, jak: uklad pomp

ciepla, instalacji solarnych i uklad6w fotowoltaicznych. Wszystkie zastosowane rozwi qzania

dotyczqce odnawialnych 2r6del winny wsp6lpracowac, zwgzlemcieplnym i na etapie

projektowania naleiry uzyskai pozytywn4 opinig Veolii.

1.

2.

3.

4.

5.

⌒

prof. dr hab.
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Wykaz zalqcznikow do Czq6ci B Regulaminu Konkursu

przekazanych uczestnikom na plycie CD

ZalaCZnik nr Bl‐ Dokumenty dotyczaCe przyllczen do sleci_kserokopie pisnl z:

・   Aquanet S A w Poznaniu znak DW/IT/102U/27195/201l z dn 13 07 201l roku

●  Aquanet S A w Poznaniu znak DW/IT/102U′ 14323/2012 z dn 16 03 2012 roku

・   Veo‖ a znak DR/RM/PC-1772′2015z07 12 2015 roku

e Wytyczne informacle bran2y elektrycznel

Zwracamy uwagO na m。 21iwo`ё wykOrzystania istnielaCego uzbrolenia podziemnego terenu

―      Zal■cznik nr B2‐ mapa zasadnicza w ska‖ 1:500

Zal■CZnik nr B3-Dokumentacla geotechniczna

ZalaCZnik nr B4-Tabela program szcze961owy

ZalaCznik nr B5-Tabela b‖ ansowa

ZalaCZnik nr B6-Uklad gralczny

Zal■ cznik nr B7 -warunki o ustaleniu lokalizacji inwestycli celu pub‖ cznegO nr 180′2015 z dnia

30072015「oku


