
ZARZl\DZENIE Nr~63,r NII/18 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia A3 CUrovCM. 2018 r. 

w sprawie ogloszenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji 
architektonicznej "Parkingu w kamienicy" oraz powolania S~du Konkursowego. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej 
"Parkingu w kamienicy", zwany dalej Konkursem. 

§ 2. 1. Powolujy S'ld Konkursowy do przeprowadzenia Konkursu, w skladzie: 

1) Przewodnicz'lcy 

2) Zastypca Przewodnicz'lcego 

3) Sydzia Referent 

4-15) Czlonkowie: 

- Marek Janiak 
Dyrektor Biura Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu 
Miasta Lodzi, Architekt Miasta; 

- mgr inz. arch. Tomasz Konior 
architekt i urbanista, zalozyciel i wlasciciel 
pracowni architektonicznej Konior Studio; 

- dr hab. sztuki Wlodzimierz Adamiak 
Wykladowca w Instytucie Architektury 
i Urbanistyki Politechniki L6dzkiej; 

- mgr inz. arch. Maciej Mycielski 
architekt i urbanista, zalozyciel i wlasciciel 
pracowni Mycielski Architecture & Urbanism; 

- mgr inz. arch. Pawel Filipowicz 
Kierownik L6dzkiego Oddzialu Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa; 

- dr hab. Mariusz Wlodarczyk, prof. nadzw. ASP 
Prorektor Wydzialu Wzomictwa i Architektury 
Wnytrz Akademii Sztuk Piyknych; 

- dr hab. inz. arch. Robert Sobanski prof. ASP 
Wykladowca na Wydziale Wzomictwa 
i Architektury Wnytrz i Akademii Sztuk Piyknych 
im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi, 
Wykladowca w Instytucie Architektury 
i Urbanistyki Politechniki L6dzkiej; 

- prof. dr hab. inz. arch. Marek Pabich 
Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki 
Politechniki L6dzkiej; 

- dr hab. n.t. Artur Zagula prof. nadzw. PL 
Zastypca Dyrektora Instytutu Architektury 
i Urbanistyki Politechniki L6dzkiej; 

- dr inz. arch. Michal Dominczak 
Wykladowca w Instytucie Architektury 
i Urbanistyki Politechniki L6dzkiej; 



16-1 7) Sekretarz 

- Kamila K wiecinska-Trzewikowska 
Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytk6w w Departamencie Architektury 
i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 

- Robert Warsza 
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
wLodzi; 

- Anna Sokolowska 
Kierownik Zespolu Projektowego w Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej w Lodzi; 

- Magdalena Wisniewska 
Zastypca Dyrektora Biura Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu 
Miasta Lodzi; 

- Natalia Olszewska 
Kierownik w Wydziale ds. Zarzq,dzania 
Projektami w Departamencie Architektury 
i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 

- Elzbieta Stolarczyk 
podinspektor w Zespole Rozwoju Miasta 
w Biurze Architekta Miasta w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 

- Kamil Kowalski 
podinspektor w Zespole Rozwoju Miasta 
w Biurze Architekta Miasta w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

2. Sekretarz uczestniczy w posiedzeniach Sq,du Konkursowego bez prawa glosu. 

§ 3. Regulamin Konkursu stano wi zalq,cznik Nr 1 do zarzq,dzenia. 

§ 4. Regulamin Pracy Sq,du Konkursowego stano wi zalq,cznik Nr 2 do zarzq,dzenia. 

§ 5. Obslugy organizacyjno-administracyjnq, Konkursu zapewnia Biuro Architekta 
Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 6. Wykonanie zarzq,dzenia powierzam Dyrektorowi Biura Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 7. Zarzq,dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zal,!cznik Nr 1 
do zarz,!dzenia Nr8631 NII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 4?J C;U!IV~ 2018 r. 

Regulamin konkursu 

konkurs architektoniczny pn. 

PARKING W KAMIENICY 



Spis tresci: 

1. Organizator konkursu. 
2. Sekretariat konkursu. 
3. Forma i warunki przeprowadzenia konkursu. 
4. Cele i zalozenia konkursu. 
5. Harmonogram konkursu. 
6. Wymagania jakie muszq spelniac uczestnicy konkursu. 
7. Zakres, forma opracowania oraz spos6b prezentacji pracy konkursowej. 
8. Skladanie prac konkursowych. 
9. Kryteria oceny prac konkursowych. 
10. Sqd konkursowy. 
11. Nagrody. 
12. Postanowienia dotyczqce przeniesienia autorskich praw majqtkowych do nagrodzonych 

i wyr6znionych prac. 
13. Spos6b podania do publicznej wiadomosci rozstrzygni~cia konkursu i termin wydania 

nagr6d. 
14. Postanowienia koricowe. 
15. Zalqczniki do Regulaminu konkursu. 
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1. Organizator konkursu. 

2. Sekretariat konkursu. 

3. Forma i warunki przeprowadzenia konkursu. 

Miasto l6di 
Departament Architektury i Rozwoju 

Biuro Architekta Miasta 
90 - 430 l6di, ul. Piotrkowska 113 

tel.: 042 638 43 84 tel.! fax: 042 638 54 41 
e-mail: bam@uml.lodz.pl 

zwany dalej "Organizatorem" 

Urzqd Miasta lodzi 
Departament Architektury i Rozwoju 

Biuro Architekta Miasta 
90 - 430 l6di, ul. Piotrkowska 113 

tel.: 04263842 661ub 042 272 61 42 
Sekretarz Sqdu Konkursowego: 

Elibieta Stolarczyk 
Kamil Kowalski 

e-mail: e.stolarczyk@uml.lodz.pl 
k. kowalski@uml.lodz.pl 

3.1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy z nagrodami. 
3.2. Ogtoszenie 0 konkursie zamieszcza si~ na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urz~du Miasta lodzi - bip.uml.lodz.pl, w mediach internetowych oraz 
w miejscach publicznie dost~pnych (tablice ogtoszer'l). 

3.3. W konkursie - do chwili rozstrzygni~cia - obowiqzuje zasada anonimowosci prac 
konkursowych. Organizator zapewnia, ie do rozstrzygni~cia konkursu przez Sqd 
Konkursowy niemoiliwe jest zidentyfikowanie autor6w prac konkursowych. Z zawartosciq 
prac konkursowych Sqd Konkursowy nie moie zapoznac si~ do uptywu terminu ich 
sktadania. Spos6b przygotowania, przeprowadzenia i rozstrzygni~cia konkursu nie 
narusza praw autorskich. 

3.4. Konkurs prowadzony jest w j~zyku polskim. 
3.5. Koszty przygotowania oraz ztoienia pracy konkursowej ponosi wytqcznie uczestnik 

konkursu. 
3.6. W zwiqzku z rozstrzygni~ciem konkursu i ogtoszeniem jego wynik6w, uczestnicy 

wyraiajq zgod~ na podanie ich danych osobowych (imi~, nazwisko, miejsce 
zamieszkania - miasto) do publicznej wiadomosci. 

3.7. Kod CPV zam6wienia: 71220000 - 6 (ustugi projektowania architektonicznego). 
3.8. Regulamin konkursu dost~pny jest bezptatnie do pobrania, na stronie internetowej 

bip.uml.lodz.pl, www.uml.lodz.pl. 

4. Cele i zalozenia konkursu. 

4.1. Cele konkursu. 

Konkurs architektoniczny pn. "Parking w kamienicy" to kontynuacja serii konkurs6w 
architektonicznych, kt6rych celem jest rozpowszechnianie i popularyzacja wysokiej jakosci 
architektury, a takie wskazanie aktualnych trend6w (najlepszych do zastosowania w lodzi) 
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architektonicznych potencjalnym inwestorom. W tegorocznej edycji konkursu celem b~dzie 

uzupelnienie tkanki miejskiej budynkiem 0 funkcji parkingu kubaturowego. W KATEGORII 
PIERWSZEJ - z funkcjq uslugowq dost~pnq z przestrzeni publicznej i powierzchniq 
przeznaczonq na uslugi hotelarskie bqdz mieszkania studenckie oraz w KATEGORII 
DRUGIEJ - bez funkcji uzupelniajqcych. 

Program realizacji parking6w kubaturowych jest cz~sciq miejskiej strategii 
transportowej, kt6rej zalozeniem jest m.in. uwolnienie wqskich, ciasnych przestrzeni 16dzkich 
podw6rek i przeniesienie funkcji parkingowej do jednego z wielu planowanych obiekt6w. 
Parking kubaturowy b~dqcy przedmiotem konkursu ma bye przeznaczony dla mieszkanc6w 
okolicznych kwartal6w oraz os6b dojezdzajqcych do centrum miasta lub do planowanej stacji 
kolei srednicowej w poblizu skrzyzowania ulicy Zielonej i alei T. Kosciuszki. Celem konkursu 
jest znalezienie metody na wprowadzenie kubaturowej funkcji parkingowej do miasta 
w spos6b niedegradujqcy przestrzeni i wsp61g raj qCY z otaczajqcq go zabudowq. 
Zaprojektowany obiekt powinien bye odpowiedziq na pytanie jak nalezy zaprojektowae parking 
kubaturowy, by wbrew stereotypom nie stanowil on obiektu 0 charakterze antymiejskim. 
Przyj~te rozwiqzania architektoniczno-plastyczne elewacji powinny zniwelowae efekt "martwej 
sciany", kt6ra wplywa negatywnie na otaczajqcq tkank~ miejskq. Uczestnicy konkursu 
w przypadku tego typu obiektu muszq miee na wzgl~dzie przede wszystkim wlasciwe 
wpisanie si~ w otaczajqcq architektur~ bo wbrew temu co glosil uznany architekt 
Louis Sullivan forma nie zawsze musi podqzae za funkcjq. Nie bez znaczenia ma r6wniez 
lokalizacja parkingu ze wzgl~du na to, ze projektowany obiekt b~dzie stanowie zamkni~cie osi 
ul. Zielonej dla os6b wjezdzajqcych do lodzi od strony zachodniej. Obiekt ma zostae 
zlokalizowany w poblizu skrzyzowania ulic Zielonej i 28 Pulku Strzelc6w Kaniowskich. 

Zalozeniem konkursu wi~c jest przede wszystkim znalezienie architektonicznego 
antidotum na swoiste "zubozenie stylistyczne" nowo budowanych obiekt6w, a takze potrzeba 
wypracowania wzorcowych form architektonicznych osadzonych w kontekscie zabytkowej 
lodzi, kt6re moglyby bye stosowane lub stanowie inspiracj~ przy wznoszeniu nowych budowli 
na obszarze historycznego sr6dmiescia. Konkurs ma wskazae mozliwe kierunki poszukiwan 
tw6rczych rozwiqzan we wsp6lczesnym rozwoju architektury, kt6re wzmocniq tozsamose 
urbanistycznq i architektonicznq miasta. Projektowany obiekt ma bye tw6rczym 
przetworzeniem historii 1

, w oparciu 0 nowe trendy i rozwiqzania technologiczne. Celem 

1 Gwaltowny rozw6j przemyslu w lodzi w XIX wieku wyni6s1 slabo prosperujqcq osad~ rolniczq do grona wielkich 
europejskich osrodk6w przemyslowych. Obok skromnej, klasycyzujqcej architektury z pierwszej polowy XIX wieku 
i typowego budownictwa osiedli tkackich, wyrosly wielkie zespoly przemyslowe, polqczone z palacami fabrykanckimi 
i kontrastujqce z nimi zalozenia kolonii dom6w robotniczych, a takze okazale kamienice czynszowe. Wybudowane 
w latach siedemdziesiqtych XIX wieku pierwsze kamienice czynszowe 0 wyksztalconym ukladzie przestrzennym sta!y 
si~ najbardziej powszechnq formq budownictwa mieszkaniowego i uksztaltowaly wyglqd Strefy Wielkomiejskiej lodzi 
w nast~pnych dziesi~cioleciach XIX wieku i poczqtkach XX wieku. Uklad przestrzenny oraz historyczne podzialy 
parcelacyjne zostaly zachowane do dnia dzisiejszego, a ponadto znajdujq swoje odzwierciedlenie w istniejqcej 
zabudowie co stanowi niezwyklq wartosc struktury przestrzennej miasta. l6dzka kamienica jest budynkiem 
murowanym, posiadajqcym zazwyczaj od trzech do szesciu kondygnacji, zlozonym z budynku frontowego, 
dwutraktowego (0 gl~bokosci zabudowy okolo 16-17 m) i dw6ch jednotraktowych oficyn (0 gl~bokosci zabudowy 
6-7 m). Wznoszono je na dzialkach szerokosci od 19-21 m, z bramq przejazdowa.., cz~sto sytuowanq na osi, klatkq 
schodowq w plytkim ryzalicie przesuni~tym z osi w elewacji od strony podw6rka. Os srodkowa podkreslona frontonem 
i balkonem, bqdz wykuszem, okna z obramowaniami zr6znicowanymi na poszczeg61nych kondygnacjach, partery 
i naroza boniowane. Struktur~ kamienicy podkreslala og6lnodost~pna kondygnacja przyziemia, czasem 0 podw6jnej 
"wielkomiejskiej" wysokosci, pelniqca funkcje handlowo-uslugowe. Wyzsze pi~tra charakteryzowa!y si~ hierarchicznym 
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konkursu jest rozstrzygni~cie wzajemnych relacji zachodzqcych w przedmiotowym obiekcie 
pomi~dzy odwotaniem do historyzmu architektury tej cz~sci miasta, a estetykq, technologiq 
oraz materiatami charakterystycznymi dla wsp6tczesnosci. Wprowadzenie nowej zabudowy 
musi odbywae si~ w zgodzie z historycznymi regutami ksztattowania elewacji kamienic, 
regutami, kt6re stworzyty tkank~ miejskq lodzi. Wsp6tczesna architektura to przeciez nie tylko 
rozpropagowany w ostatnich latach powojenny styl mi~dzynarodowy uproszczony do 
wytqcznie uzytkowej formy, tworzqcy cz~sto banalne, kontrastujqce, oderwane od otaczajqcej 
przestrzeni budowle, ale r6wniez cate bogactwo inspiracji z nurtu postmodernizmu, 
dekonstruktywizmu, high - techu, nowego klasycyzmu i wielu innych wsp6tczesnych 
kierunk6w. Poszukiwanie wartosci we wsp6tczesnej, sr6dmiejskiej zabudowie moze polegae 
r6wniez na cytatach, powt6rzeniach i dostownych skojarzeniach z przesztosciq. Oczekiwane 
jest racjonalne podejscie do pojmowania architektury jako dialogu z otoczeniem w lodzi, 
wpisujqcego si~ w sqsiedztwo obiekt6w z przetomu XIX i XX wieku, az do lat 30-tych 
XX wieku. 

4.2. przedmiot konkursu i lokalizacja. 

przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budynku 0 funkcji 
parkingu kubaturowego do wyboru w dw6ch lub jednej KATEGORII: 

• KATEGORIA PIERWSZA - parking kubaturowy z powierzchniq ustugOWq 
w parterze dost~pnq z przestrzeni publicznej oraz powierzchniq przeznaczonq 
na ustugi hotelarskie bqdz mieszkania studenckie jako funkcjq uzupetniajqcq 
zlokalizowanq powyzej parteru zwier'lczony funkcjq rekreacyjno
wypoczyn kowq. 

• KATEGORIA DRUGA - parking kubaturowy bez funkcji uzupetniajqcej. 
Parking w kamienicy ma bye zlokalizowany w Strefie Wielkomiejskiej na dziatkach 

ewidencyjnych nr 1 /1 obr~b P-19; nr 15/2 obr~b P-19; nr 16 obr~b P-19; oraz na cz~sci dziatki 
nr 17 obr~b P-19 u zbiegu ulic Zielonej i 28 Putku Strzelc6w Kaniowskich. lqczna 
powierzchnia terenu wskazanych dziatek wynosi 1929 m2. Map~ terenu z zaznaczonq granicq 
opracowania oraz wykazem istniejqcych budynk6w wok6t dziatki zawiera Zatqcznik nr 5 do 
Regulaminu konkursu. Zdj~cia stanu istniejqcego dziatki (wraz z otoczeniem) b~dqcej 

w zakresie opracowania projektowego zawiera Zatqcznik nr 7. 

uk/adem kompozycyjnym poszczeg61nych kondygnacji. Przyk/adem szczeg61nym jest kamienica narozna bo by/y one 
zazwyczaj zwienczeniem dw6ch prostopad/ych do siebie pierzei. Kamienice narozne mozna sklasyfikowac jako 
kamienice z dominantq i kamienice bez dominanty. Z kolei ze wzgl~du na rozwiqzanie architektoniczne naroznika 
kamienice mozna podzielic na te z prostym naroznikiem, z naroznikiem zaokrqglonym oraz te z naroznikiem sci~tym. 
W nast~pstwie wywolanego sprzyjajqcq koniunkturq gospodarczq, nasilenia ruchu budowlanego w okresie rewolucji 
przemys/owej oraz nieznacznego stopnia zniszczen wojennych, l6dz obfituje przede wszystkim w cenne obiekty 
architektury mieszkaniowej 0 formach eklektycznych i klasycyzujqcych, secesyjnych, a takze znakomite przyk/ady 
modernizmu lat 20-tych i 30-tych. Obecny wzrost zainteresowania i wysoka ocena walor6w architektury prze/omu XIX 
i XX wieku, ozywi/y dyskusje nad formami architektonicznymi, kt6re wpisywa/yby wsp6/czesnosc w ciqg rozwojowy 
miasta i zachowa!y jego unikalny kod genetyczny. Stqd potrzeba poszukiwania architektonicznego j~zyka dla 
wsp6/czesnej formy /6dzkiej kamienicy wpasowujqcej si~ w tkank~ historycznq oraz nawiqzujqcej do uksztaltowanego 
na przestrzeni zaledwie kilkudziesi~ciu lat unikalnego genius loci. 
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4.3. Zadanie projektowe - opis i wymagania formalne. 

Konkurs pn. "Parking w kamienicy" polega na przedstawieniu koncepcji 
architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach obszaru opracowania 
w wybranej jednej lub w dw6ch kategoriach. Kazdy projekt opracowany dla danej kategorii jest 
osobnq koncepcjq architektonicznq i stanowi indywidualne opracowanie projektowe (kazdq 
kategori~ nalezy zlozye jako osobnq prac~ konkursowq). 

Wymagania og6lne: 

1. Projekt musi bye zgodny z aktualnymi warunkami technicznymi i przepisami prawa 
budowlanego w tym spelniae wymogi obslugi pozarowej, a takze uwzgl~dniae przepisy 
dotyczqce ochrony pozarowej. 

2. Obiekt nalezy zaprojektowae na dzialkach ewidencyjnych nr 1 /1 obr~b P-19; nr 15/2 obr~b 
P-19; nr 16 obr~b P-19; oraz na cz~sci dzialki nr 17 obr~b P-19 zgodnie z zalqczonym 
fragmentem rysunku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wskazanym w zalqczniku Nr 6 do Regulaminu konkursu. 

KATEGORIAI 

Wytyczne projektowe w zakresie funkcji: 

1. Funkcj~ podstawowq projektowanego budynku ma stanowie funkcja parkingowa. 
2. Parking powinien posiadae minimum 200 miejsc postojowych dla samochod6w. 
3. Nalezy zapewnie parking dla rower6w z bezposrednim dost~pem z poziomu parteru. 
4. Jako funkcj~ uzupelniajqcq nalezy zapewnie funkcj~ hotelowq lub mieszkania dla 

student6w, aktywny parter uslugowy, pozostalq powierzchni~ budynku nalezy 
przeznaczye na parking kubaturowy przy czym na dachu budynku nalezy zaproponowae 
funkcj~ rekreacyjno-wypoczynkowq wraz z niewielkim lokalem gastronomicznym. 

5. W obr~bie parteru nalezy zaproponowae punkt informacji turystycznej. 
6. Nalezy zapewnie og6lnodost~pne sanitariaty w obr~bie parteru budynku. 

Wytyczne projektowe w zakresie ksztaltowania zabudowy: 

1. Parking kubaturowy nalezy zaprojektowae w taki spos6b by obslug~ komunikacyjnq 
pomi~dzy kondygnacjami pelnHy pochylnie. Niedopuszczalne jest stosowanie wind 
samochodowych. 

2. Wskaznik powierzchni zabudowy wynosi maksimum 100%. 
3. Dopuszczalna intensywnose zabudowy wynosi maksimum 7,0. 
4. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej wynosi minimum 5%. 
5. Wysokose zabudowy - maksimum 25 m, przy zachowaniu wysokosci elewacji frontowej

od 18 do 20 m - powyzej elewacji frontowej dopuszczenie realizacji wylqcznie dachu lub 
nie wi~cej niz dw6ch kondygnacji wycofanych 0 minimum 1,5 m od lica tej elewacji. 
W strefie oznaczonej "SWZ 20" wysokose zabudowy frontowej powinna wynosie od 19 do 
25 m, przy zachowaniu wysokosci elewacji fro ntowej od 19 do 20 m - powyzej elewacji 
frontowej dopuszczenie realizacji wylqcznie dachu lub nie wi~cej niz dw6ch kondygnacji 
wycofanych 0 minimum 1,5 m od lica tej elewacji. 

6. Mozliwose realizacji wylqcznie jednej kondygnacji podziemnej. 
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7. Elewacje frontowe ad strony drog publicznych nalezy ksztaltowac z uwzgl~dnieniem 
zasad kompozycji obejmujqcych: 
- wysokosc parteru elewacji minimum 4 m 
- wyodr~bnienie kondygnacji parteru gzymsem, boniowaniem lub innym elementem 
architektonicznym 
- zwiericzenie sciany gzymsem, attykq lub innym elementem architektonicznym 

8. Nalezy zaproponowac rozwiqzania technologiczno-materialowe, ktore zoptymalizujq 
koszty realizacji inwestycji i p6Zniejszej eksploatacji. 

KA TEGORIA II 

Wytyczne projektowe w zakresie funkcji: 

1. Funkcj~ podstawowq projektowanego budynku ma stanowic funkcja parkingowa. 
2. Parking powinien posiadac minimum 200 miejsc postojowych dla samochodow. 
3. Nalezy zapewnic parking dla rowerow z bezposrednim dost~pem z poziomu parteru. 
4. Nalezy zapewnic ogolnodost~pne sanitariaty w obr~bie parteru budynku. 

Wytyczne projektowe w zakresie ksztaltowania zabudowy: 

1. Parking kubaturowy nalezy zaprojektowac w taki sposob by obslug~ komunikacyjnq 
pomi~dzy kondygnacjami pelnily pochylnie. Niedopuszczalne jest stosowanie wind 
samochodowych. 

2. Wskaznik powierzchni zabudowy wynosi maksimum 100%. 
3. Dopuszczalna intensywnosc zabudowy wynosi maksimum 7,0. 
4. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej wynosi minimum 5%. 
5. Wysokosc zabudowy - maksimum 25 m, przy zachowaniu wysokosci elewacji frontowej -

ad 18 do 20 m - powyzej elewacji frontowej dopuszczenie realizacji wylqcznie dachu lub 
nie wi~cej niz dwoch kondygnacji wycofanych a minimum 1,5 m ad lica tej elewacji. 
W strefie oznaczonej "SWZ 20" wysokosc zabudowy frontowej powinna wynosic ad 19 do 
25 m, przy zachowaniu wysokosci elewacji fro ntowej ad 19 do 20 m - powyzej elewacji 
frontowej dopuszczenie realizacji wylqcznie dachu lub nie wi~cej niz dwoch kondygnacji 
wycofanych a minimum 1,5 m ad lica tej elewacji. 

6. Mozliwosc realizacji wylqcznie jednej kondygnacji podziemnej. 
7. Elewacje frontowe ad strony drog publicznych nalezy ksztaltowac z uwzgl~dnieniem 

zasad kompozycji obejmujqcych: 
- wysokosc parteru elewacji minimum 4 m 
- wyodr~bnienie kondygnacji parteru gzymsem, boniowaniem lub innym dzialaniem 
architektonicznym 
- zwiericzenie sciany gzymsem, attykq lub innym dzialaniem architektonicznym 

8. Nalezy zaproponowac rozwiqzania technologiczno-materialowe, ktore zoptymalizujq 
koszty realizacji inwestycji i pozniejszej eksploatacji. 

9. Nalezy zaproponowac takie rozwiqzanie architektoniczno-plastyczne elewacji ad 
przestrzeni publicznych, ktore przyczyni si~ do ozywienia kondygnacji parteru przy braku 
lokali uslugowych. 
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4,4, Literatura przedmiotu, 

Irena Poplawska, Architektura mieszkaniowa I:..odzi w XIX wieku, rok wydania 1992 
Krzysztof Stefanski, Atlas architektury dawnej I:..odzi, rok wydania 2003 
Michal Dominczak, Artur Zagula, Typologia 1:..6dzkiej Kamienicy, rok wydania 2016 
Andrzej Olejniczak, #Miasto -1:..6di w krajobrazie miast, rok wydania 2017 

4,5, Spos6b wykorzystania wynik6w konkursu, 

Nagrodzone i wyr6inione projekty b~dq w calosci lub cz~sci wykorzystywane, po 
przeniesieniu autorskich praw majqtkowych na Miasto l6M, jako modelowe rozwiqzania, 
zr6dlo inspiracji, majqce sluzye jako wytyczne do dzialan projektowych, Nagrodzone prace 
mogq stae si~ r6wniez podstawq do p6zniejszych przedsi~wzi~e zwiqzanych z realizacjq 
omawianego obiektu, Wszystkie prace konkursowe zostanq wykorzystane jako przyklad 
rozwiqzan technologicznych i architektonicznych mozliwych do zastosowania w planowanych 
inwestycjach w lodzi. Ponadto materialy konkursowe b~dq wykorzystywane do cel6w 
edukacyjnych (prezentacje, konferencje), w publikacjach popularno-naukowych, w ramach 
promocji miasta, a takze w poglqdowych materialach planistycznych Miasta lodzi (takich jak 
model 3d calego miasta itp,), Organizator planuje takze wydae publikacj~ pokonkursowq oraz 
zorganizowae wystaw~ pokonkursowq, Jednoczesnie kazdy Uczestnik skladajqcy prac~ 
konkursowq wyraza zgod~ na publikacj~ material6w przekazanych zgodnie z pkt 12,2 
w internetowej galerii projekt6w konkursowych oraz innych materialach promocyjnych 
zwiqzanych z Konkursem, 

5. Harmonogram konkursu. 

25.06.2018 r. - ostateczny termin nadsylania pytan do Organizatora 
(na adres: e,stolarczyk@uml.lodz,pl); 

02.07.2018 r. - udzielenie odpowiedzi na pytania uczestnik6w; 
30.08.2018 r. do godz. 14.00 - skladanie prac konkursowych; 
7.09.2018 r. - zakonczenie prac Sqdu Konkursowego, ogloszenie wynik6w Konkursu, 

dyskusja pokonkursowa i wystawa pokonkursowa; 
7.09.2018 r. - 9.09.2018 r. - wystawa pokonkursowa 

Uwaga! 
Podane powyzej terminy mog~ ulec zmianie, 0 czym Organizator niezwlocznie poinformuje 
uczestnik6w Konkursu poprzez ogloszenie na stronie Organizatora. 

6. Wymagania jakie musz~ spelniac uczestnicy konkursu. 

6,1, Uczestnikiem Konkursu moze bye osoba fizyczna, osoba prawna lub zesp61 autorski 
skladajqcy si~ os6b fizycznych, w obu przypadkach zwani dalej "Uczestnikiem", 

6,2, W przypadku udzialu w konkursie osoby prawnej lub zespolu autorskiego, wszyscy 
czlonkowie zespolu ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w post~powaniu (oraz 
odbioru potencjalnej nagrody) i wypelniajq pelnomocnictwo b~dqce cz~sciq Karty 
Identyfikacyjnej (zalqcznik Nr 1 do Regulaminu konkursu), Ponadto ustanawiajq NAZW~ 
zespolu, kt6ra b~dzie wykorzystywana w materialach promocyjnych i informacyjnych, 
zwiqzanych z konkursem (przy zachowaniu osobistych praw autorskich), Nazw~ zespolu 
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mogq stanowie zar6wno imiona i nazwiska wszystkich cz/onk6w zespo/u, jak r6wniez 
dowolna, inna, prawnie dozwolona nazwa (np. nazwa firmy, nazwa instytucji itp.). 

6.3. Uczestnikami konkursu mogq bye osoby fizyczne legitymujqce si~ uprawnieniami do 
projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczeri, osoby prawne lub zespo/y 
autorskie sk/adajqce si~ z os6b fizycznych, pos/ugujqce si~ przynajmniej jednq osobq 
posiadajqcq takie uprawnienia i kt6re spe/niq dodatkowo nast~pujqce wymagania: 

- wraz z Kartq Identyfikacyjnq (za/qcznik Nr 1 do Regulaminu konkursu) z/OZq 
oswiadczenie (za/qcznik Nr 2 do Regulaminu konkursu), wykazujqce obecnose 
w zespole autorskim osoby posiadajqcej uprawnienia do projektowania w specjalnosci 
architektonicznej bez ograniczeri; 

- w przypadku osoby prawnej lub zespo/6w autorskich, ustanowiq pe/nomocnika (osob~ 
fizycznq posiadajqcq pe/nq zdolnose do czynnosci prawnych) do reprezentowania 
pozosta/ych cz/onk6w zespo/u oraz odebrania ewentualnej nagrody. 

6.4. Kazdy uczestnik moze bye autorem b~dz czlonkiem zespotu autorskiego 
opracowuj~cego wyl~cznie jedn~ prac~ konkursow~ dla wybranej KATEGORII lub dwie 
prace po jednej dla kazdej KATEGORII. Uczestnik, kt6ry z/ozy wi~cej niz jednq prac~ 
konkursowq dla danej KA TEGORII zostanie wykluczony z konkursu, a wszystkie prace z jego 
udzia/em zostanq odrzucone. 

6.5. W przypadku przyznania nagrody albo wyr6inienia umowa, 0 kt6rej mowa w pkt. 11.4. 
zostanie podpisana z jej autorem albo wszystkimi wsp6/autorami. Wsp6/autorzy pracy 
konkursowej w takim wypadku udzielajq pe/nomocnictwa do podpisania umowy w ich imieniu. 

6.6. Przepisy i warunki Regulaminu, dotyczqce uczestnika Konkursu, odnoszq si~ odpowiednio 
takze do uczestnik6w biorqcych wsp61nie udzia/ w Konkursie. 

6.7. Uczestnicy Konkursu ponoszq odpowiedzialnose za prawdziwose i rzetelnose podanych przez 
siebie danych. 

6.8. Uczestnikami Konkursu nie mogq bye osoby fizyczne, kt6re Sq cz/onkami Sqdu 
Konkursowego lub bra/y udzia/ w opracowaniu Regulaminu konkursu lub organizacji konkursu. 
Z udzia/u wy/qczeni Sq pracownicy Organizatora oraz osoby zaangazowane w organizacj~ 

. konkursu i osoby im najblizsze w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego. 
Uczestnicv skladajacv prac~ konkursowa oswiadczaja, i.e nie naruszaja niniejszego punktu 
regu/aminu. 

6.9. W przypadku braku bqdz niewype/nienia niezb~dnych informacji w za/qczniku Nr 2 do 
Regulaminu konkursu dotyczqcego obecnosci w zespole autorskim osoby posiadajqcej 
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczeri lub innych 
brak6w, praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana. 

7. Zakres, forma opracowania oraz spos6b prezentacji pracy konkursowej. 

7.1. W przypadku wykonania przez jednego Uczestnika prac konkursowych w dw6ch kategoriach 
dla kazdej kategorii nalezy z/ozye osobnq prac~ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi 
ponizej (obie prace muszq zostae osobno opakowane papierem pakowym, posiadae r6zne 
god/a i osobny zestaw wymaganych za/qcznik6w formalnych). 

7.2. Prac~ konkursowq nalezy przedstawie w formie dw6ch lekkich plansz (pianka) w formacie 
100 x 70 cm w uk/adzie POZIOMYM (praca posiadajqca wi~cej lub mniej niz wskazana ilose 
plansz b~dzie zdyskwalifikowana). Kazda plansza musi posiadae pas wolnego pola, 
jednolitego koloru 0 wysokosci trzech centymetr6w w g6rnej cz~sci planszy na ca/ej jej 
szerokosci. Kazda plansza w prawej cz~sci pustego pola (tj. w prawym g6rnym rogu planszy) 
musi bye opatrzona szesciocyfrowym god/em (kombinacja szesciu wybranych przez 
uczestnika CYFR). Szczesciocyfrowe god/o musi znajdowae si~ w polu 0 wymiarach 1x6 cm 
odsuni~tym 1 cm od prawej i g6rnej kraw~dzi planszy. Poza god/em praca konkursowa nie 
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moze zawierac jakichkolwiek oznaczen, ktore moglyby identyfikowac jej autora. Prace 
konkursowe, na ktorych sposob oznakowania lub umieszczone informacje b~dq naruszaly 
anonimowosc zostanq zdyskwalifikowane. 

7.3. Zawartosc pracy konkursowej na planszy nr 1: 
1. W gornej cz~sci planszy nalezy umiescic jednq duzq wizualizacj~ w ukladzie poziomym 

(proporcje zblizone do formatu 3:2) z widokiem na projektowany parking w kamienicy 
z przeciwleglego polnocno-wschodniego naroznika skrzyzowania Zielona/28 Pulku 
Strzelcow Kaniowskich. Z prawej strony obok duzej wizualizacji nalezy umiescic trzy 
wizualizacje obiektu widzianego z poziomu czlowieka w tym: widok na polnocno
wschodni naroznik budynku, pozostale dwa widoki do wyboru. 

2. W dolnej cz~sci planszy nalezy umiescic opracowane rysunki elewacji budynku 
zlokalizowane od przestrzeni publicznej z zaznaczonym sqsiedztwem oraz 
przedstawieniem kolorystyki w skali 1 :200. Kolejnosc umieszczonych na planszy 
elewacji od lewej strony: elewacja wschodnia, elewacja polnocna, elewacja zachodnia. 
Oopuszczalne jest przedstawienie elewacji w postaci wizualizacji w widoku 
ortogonalnym (bez perspektywy). Z prawej strony obok rysunkow elewacji nalezy 
umiescic krotki opis idei projektowej maksymalnie do 250 slow. 

7.4. Zawartosc pracy konkursowej na planszy nr 2: 
1. Rysunki rzutow wraz z projektem zagospodarowania terenu, przekrojow z podaniem 

podstawowych wymiarow i materialow w skali 1 :200. 
2. Oetale architektoniczne elewacji budynku w skali dostosowanej do obrazowania 

koncepcji. 
3. Ola poszczegolnych KATEGORII nalezy przygotowac odpowiednie zestawienie 

powierzchni z wyszczegolnieniem powierzchni: hotelowej/mieszkaniowej, powierzchni 
uslugowej, powierzchni parkingowej (w tym ilosc miejsc parkingowych), powierzchni 
rekreacyjno-wypoczynkowej, powierzchni lokalu gastronomicznego. 

7.5. Organizator wymaga zapisania calej pracy w wersji elektronicznej. Na plycie CO/OVO muszq 
znajdowac si~ dwa osobne foldery jeden zawierajqcy plansze, drugi poszczegolne grafiki 
znajdujqce si~ na planszach. Nazewnictwo folderow: "PLANSZE" i "GRAFIKI"), nazewnictwo 
plikow plansz (GOOlO_PLANSZA_NR_1, GODlO_PLANSZA_NR_2) nazewnictwo grafik 
(kazda grafika wyst~pujqca na planszach powinna znajdowac si~ w osobnym pliku *.jpg) 
nazewnictwo (GOOlO_RZUT, GOOlO_PRZEKROJ). Oodatkowo nalezy dolqczyc plik *.doc 
ze spisem wszystkich poszczegolnych grafik z podpisem co znajduje si~ na danej grafice 
oraz plik *.doc z opisem koncepcji. Wersj~ elektronicznq nalezy zapisac na nosniku CO/OVO 
i dolqczyc do pracy konkursowej. 

8. Skladanie prac konkursowych. 

8.1. Uczestnicy Konkursu skladajq prace konkursowe wraz z dokumentami (zgodnie z pkt. 8.4 
Regulaminu konkursu) w: 
lodzkim Centrum Kontaktu z Mieszkancami 
Piotrkowska 110 (wejscie od Pasazu Schillera), 90-001lodz 

8.2. Termin skladania prac konkursowych: 30.08.2018 r. do godz. 1400 

Prace konkursowe zlozone po uplywie w/w terminu nie b~dq oceniane. Oecyduje data 
i godzina wplywu pracy konkursowej do Organizatora Konkursu bez wzgl~du na dat~ nadania 
przesylki u operatora pocztowego. 
UWAGA: 
W przypadku przeslania drog~ listow~ praca powinna zostac opakowana podw6jnie, 
papierem pakowym. Na zewn~trznym opakowaniu maj~ znajdowac si~ wyl~cznie dane 
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niezb~dne dla realizacji przesylki oraz dopisek "PARKING W KAMIENICY - PRACA 
KONKURSOWA" umieszczony obok adresata albo naklejki adresowej. Natomiast 
opakowanie wewn~trzne musi bye czyste tj. nie moze znaleze si~ na nim zadne 
oznakowanie, ktore moglyby identyfikowae autora poza napisem zgodnie z pkt. B.S. 

8.3. Uczestnik sk/adajqcy prac~ konkursowq osobiscie, moze otrzymae pokwitowanie z/ozenia 
pracy konkursowej z podanq datq i godzinq z/ozenia pracy, piecz~ciq Centrum Kontakt6w 
z Mieszkar'lcami Urz~du Miasta lodzi i podpisem osoby przyjmujqcej prac~ (na druku 
stanowiqcym za/qcznik Nr 3 do Regulaminu konkursu) 

8.4. Zawartose opakowania pracy konkursowej. 
Wewnqtrz opakowania pracy konkursowej nalezy umiescie: 
1 . Dwie plansze w rozmiarze 100 x 70 cm 
2. P/yta CDIDVD opatrzona szesciocyfrowym god/em, zawierajqca wersj~ elektronicznq 

pracy konkursowej 
3. Wype/niona i zapakowana w odr~bnq kopert~ KARTA IDENTYFIKACY JNA wraz 

z pe/nomocnictwem Uezeli dotyczy) - za/qcznik Nr 1 do Regulaminu konkursu oraz 
oswiadczeniem dot. dysponowaniem osobq posiadajqcq uprawnienia do projektowania 
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczer'l (za/qcznik Nr 2 do Regulaminu 
konkursu). Za/qczony dokument musi bye przedstawiony w formie orygina/u 
i umieszczony w zamkni~tej ma/ej kopercie, uniemozliwiajqcej zapoznanie si~ z jej 
zawartosciq, opiecz~towanej (np. krzyzykami na zamkni~ciu) z dopiskiem "KARTA 
IDENTYFIKACY JNA" oraz god/em uczestnika (szesciocyfrowy kod): 

KARTA IDENTYFIKACY JNA 
<GODLO UCZESTNlKA> 

8.5. Opakowanie pracy konkursowej powinno zostae opatrzone napisem: 

PARKING W KAMIENICY 
PRACA KONKURSOWA 

8.6. Elementy pracy konkursowej (punkty 1-2) muszq bye oznaczone, w spos6b trwa/y, tym 
samym god/em - szesciocyfrowym kodem tj. z/ozonym wyl~cznie z cyfr, 0 wymiarach 6 cm 
szerokosci i 1 cm wysokosci, umieszczonym w prawym, g6rnym rogu plansz pod rygorem 
odrzucenia pracy. 

8.7. Na czas pracy Sqdu Konkursowego prace zastanq powt6rnie zaszyfrowane - god/o 
uczestnika zostanie zaklejone nowym god/em nadanym przez sekretarza konkursu 
tj. dowolnym numerem umieszczonym na miejscu god/a uczestnika konkursu. 

9. Kryteria oceny prac konkursowych. 

Kryteria oceny prac konkursowych: 
Sqd Konkursowy dokona oceny zg/oszonych do konkursu prac na zasadzie wzajemnego ich 
por6wnania wed/ug nast~pujqcych kryteri6w: 

A) atrakcyjnose zaproponowanych rozwiqzar'l plastyczno-architektonicznych budynku 
w tym tw6rcze wykorzystanie klasycznych zasad kszta/towania elewacji oraz przetworzenie 
bqdz zastosowanie historycznego detalu /6dzkich kamienic - od 0 pkt. do 50 pkt; 
B) rozwiqzania programowo - funkcjonalne dla budynku wraz z zagospodarowaniem 
terenu - od 0 pkt. do 50 pkt. 
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Liczba punkt6w, jakie kaida z prac konkursowych otrzyma od jednego czfonka Sqdu 
Konkursowego za stopien spefnienia poszczeg61nych kryteri6w wyliczona b~dzie wedfug 
wzoru: 
Ocena punktowa danej pracy wyliczona przez s~dziego = A + B= max 100 pkt. przy czym 
oceny danej pracy, wedfug powyiszego wzoru, dokona kaidy z s~dzi6w. Suma punkt6w, jakie 
dana praca otrzyma w konkursie to suma ocen poszczeg61nych s~dzi6w podzielona 
przez liczb~ s~dzi6w biorqcych udziaf w ocenie. Ocena punktowa prac konkursowych daje 
wynik wyjsciowy, kt6ry moie ulec zmianie w wyniku dyskusji i w jej efekcie gfosowania lub 
gfosowan s~dzi6w. Wynik gfosowan b~dzie ostatecznym rozstrzygni~ciem wielkosci i ilosci 
przyznanych nagr6d. 

10. Sctd konkursowy. 

1 0.1.Sqd Konkursowy pracuje zgodnie z Regulaminem Pracy Sqdu Konkursowego, stanowiqcym 
zafqcznik Nr 2 do zarzqdzenia. 

10.2.Skfad Sqdu Konkursowego okresla zarzqdzenie Prezydenta Miasta lodzi w sprawie 
ogfoszenia niniejszego konkursu. 

11. Nagrody. 

11.1. W konkursie przewiduje si~ nast~pujqce nagrody i wyr6inienia (pula nagr6d: 140000 zf) 

w KATEGORII PIERWSZEJ: 
I nagroda - 35 000 zl 
II nagroda - 20000 zl 
III nagroda -10000 zl 
Wyr6inienia (fqczna pula) -10 000 zl 
Nagroda Architekta Miasta - 5 000 zl 

w KATEGORII DRUGIEJ: 
I nagroda - 20 000 zl 
II nagroda - 15 000 zl 
III nagroda -10 000 zl 
Wyr6inienia (fqczna pula) -10 000 zl 
Nagroda Architekta Miasta - 5 000 zl 

11.2. Jedna praca konkursowa moie otrzymac tylko jednq nagrod~ albo jedno wyr6inienie. 
11.3. Kwoty nagr6d pieni~inych podlegajq opodatkowaniu na zasadach przewidzianych 

w stosownych przepisach. 
11.4. Organizator za kwoty, 0 kt6rych mowa w pkt. 11.1. nab~dzie nagrodzone i wyr6inione 

prace konkursowe (koncepcje architektoniczne). Pomi~dzy Organizatorem a Uczestnikiem 
zostanie podpisana umowa sprzedaiy koncepcji architektonicznej, kt6remu zostafa 
przyznana nagroda, wyr6inienie albo Nagroda Architekta Miasta wraz z przeniesieniem 
autorskich praw majqtkowych do prac konkursowych. Nagrody pieni~ine, 0 kt6rych mowa 
w pkt 11.1. otrzymuje jedna osoba fizyczna, reprezentujqca i wskazana przez zesp6f, 
upowainiona do czynnosci cywilno-prawnych, nie zas kaida ze wskazanych w karcie 
identyfikacyjnej os6b z osobna. Warunkiem wypfaty nagrody jest zawarcie ww. umowy. 

11.5. W uzasadnionych przypadkach Uak np. niska jakosc nadesfanych prac) Organizator wraz 
z Sqdem Konkursowym zastrzegajq sobie prawo do zmiany ustalonej w pkt. 11.1. liczby 
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i wysokosci nagr6d oraz wyr6inien w ramach przeznaczonej puli nagr6d. Organizator 
zastrzega moiliwosc nierozdysponowania cafej kwoty przewidzianej na nagrody. 

12. Postanowienia dotyczctce przejscia autorskich praw majcttkowych do nagrodzonych 
i wyroznionych prac. 

12.1. Autorskie prawa osobiste: 

1. Organizator zapewnia, ii dochowa naleiytej starannosci wzgl~dem autorskich praw 
osobistych wobec wszystkich autor6w prac konkursowych w przypadku wykorzystania 
utwor6w na kt6rymkolwiek polu eksploatacji okreslonym w pkt. 12.2. 

2. Autorskie prawa osobiste do utwor6w nie przechodzq na Organizatora w wyniku 
rozstrzygni~cia Konkursu. 

3. Wszyscy uczestnicy Konkursu zachowujq osobiste prawa autorskie do wykonanych prac 
konkursowych w zgodnosci z tresciq ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. pOZ. 880 i 1089 oraz z 2018 r. pOZ. 650). 

12.2. Autorskie prawa majqtkowe: 

1. Autorzy nagrodzonych i wyroznionych prac konkursowych przekazujq na podstawie 
Umowy, kt6rej wz6r stanowi zafqcznik Nr 4 do Regulaminu konkursu, na rzecz 
Organizatora: prawa autorskie majqtkowe do wszystkich wymienionych polach 
eksploatacji w tym wyfqczne prawo do wykonywania praw zaleinych i pokrewnych 
bez zgody autora i prawo do zezwalania na wykonywanie tych praw oraz wfasnosc 
egzemplarzy zfoionych prac konkursowych. Oswiadczenie dotyczqce przejscia 
autorskich praw majqtkowych, autorzy nagrodzonych i wyr6inionych prac, przekaiq 
Organizatorowi przed przekazaniem nagr6d, po rozstrzygni~ciu Konkursu. 
Uhonorowane prace jako nosniki utwor6w przechodzq na wfasnosc Organizatora, po 
przekazaniu nagrody. Autorzy prac nienagrodzonych, ocenianych w Konkursie, wyraiajq 
zgod~ na prezentacj~ pracy na wystawach pokonkursowych oraz publikacj~ 
w materiafach pokonkursowych elektronicznych i w druku w cz~sci lub cafosci, na 
stronie internetowej jak r6wniei w ramach promocji w tym reklamy, a takie do cel6w 
edukacyjnych lub szkoleniowych niezaleinie od formy materiaf6w promocyjnych -
poprzez akceptacj~ i podpisanie niezb~dnych zafqcznik6w formalnych; 

2. Autorzy prac zezwalajq zamawiajqcemu na korzystanie z przedstawionej koncepcji 
w zakresie okreslonym we wzorze umowy stanowiqcym zafqcznik Nr 4 do Regulaminu 
konkursu; 

3. Organizator zastrzega sobie prawo w nast~pstwie Konkursu, do korzystania 
ze wszystkich nadesfanych prac stosownie do zamierzonego sposobu eksploatacji 
utworu; 

4. Miasto l6di staje si~ wfascicielem prac nagrodzonych i wyr6inionych na podstawie 
zawartych um6w. Pozostafe prace mogq zostac odebrane przez autor6w, po upfywie 
dwunastu miesi~cy od daty ogfoszenia wynik6w, po zfoieniu wniosku 0 zwrot pracy 
Prace mogq zostac odebranie wyfqcznie osobiscie; 

5. Uczestnicy Konkursu skfadajq oswiadczenie, ze posiadajq autorskie prawa majqtkowe 
do zgfoszonej w Konkursie pracy konkursowej i nie naruszajq praw os6b trzecich; 

6. Uczestnicy Konkursu ponoszq pefnq odpowiedzialnosc wobec Organizatora i os6b 
trzecich w przypadku, gdyby udost~pniona praca/e naruszafa/y prawa (w szczeg61nosci 
prawa autorskie) os6b trzecich lub udzial uczestnika okazafby si~ niezgodny 
z Regulaminem konkursu. 
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13. Spos6b podania do publicznej wiadomosci rozstrzygni~cia Konkursu i termin wydania 
nagr6d. 

13.1. Organizator niezwtocznie po rozstrzygni~ciu Konkursu zawiadomi 0 jego wyniku 
uczestnik6w Konkursu, podajqc imi~ i nazwisko albo nazw~ (firm~) autor6w wygranych 
i wyr6znionych prac konkursowych. Ponadto Organizator zamiesci w swej siedzibie 
ogtoszenie 0 wyniku Konkursu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
i stronie internetowej Urz~du Miasta lodzi. 

13.2. Wyptata nagr6d nastqpi w terminie okreslonym w umowie, 0 kt6rej mowa w pkt 11.4. 
Regulaminu konkursu. 

14. Postanowienia koncowe. 

14.1. Organizator po podpisaniu umowy dotyczqcej nagrodzonych i wyr6znionych prac 
konkursowych staje si~ ich wtascicielem z prawem do swobodnego dysponowania nimi 
w ramach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych. Inne 
prace konkursowe Organizator, po zakoriczeniu procedury niniejszego Konkursu 
i zamkni~ciu wystawy pokonkursowej, zwr6ci na wniosek ich autor6w za potwierdzeniem 
odbioru lecz nie wczesniej niz po uptywie dwunastu miesi~cy od daty ogtoszenia wynik6w. 
Prace nieodebrane przez uczestnik6w b~dq przechowywane przez Organizatora przez 
okres 1,5 roku od rozstrzygni~cia Konkursu. Po uptywie tego terminu Organizator nie ponosi 
odpowiedzialnosci za prace, kt6re mogqzostac zniszczone. 

14.2. Wszelkie sprawy zwiqzane z Konkursem, kt6rych niniejszy Regulamin konkursu nie reguluje 
rozstrzyga Organizator Konkursu. W sprawach nieuregulowanych majq zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Oz. U. z 2017 r. 
poz. 459, 933 i 1132 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650), ustawa z dnia 41utego 1994 r. 0 prawie 
autorskim i prawach pokrewnych 

14.3. Konkurs moze zostac odwotany bez podania przyczyny. Odwotanie nastqpi poprzez 
ogtoszenie publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta lodzi -
bip.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Urz~du Miasta lodzi oraz na tablicy ogtoszeri Urz~du 
Miasta lodzi. 

14. Organizator zobowiqzuje si~ powierzone mu w zwiqzku z niniejszym Konkursem dane 
osobowe przetwarzac zgodnie z rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/461WE (og6lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawq z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych 
osobowych (Oz. U. poz. 1000). 

15. Zat~czniki do Regulaminu konkursu. 

Zat~cznik Nr 1 do Regulaminu konkursu - Karta identyfikacyjna uczestnika wraz z petnomocnictwem. 
Zat~cznik Nr 2 do Regulaminu konkursu - Oswiadczenie uczestnika konkursu 0 dysponowaniu 

osobq posiadajqcq uprawnienia do projektowania 
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczeri. 

Zat~cznik Nr 3 do Regulaminu konkursu - Potwierdzenie przyj~cia pracy konkursowej. 
Zat~cznik Nr 4 do Regulaminu konkursu - Wz6r umowy. 
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ZatC\cznik Nr 5 do Regulaminu konkursu - Mapa zasadnicza z granicq opracowania. 
ZatC\cznik Nr 6 do Regulaminu konkursu - Fragment projektu MPZP nr 177 ze wskazaniem linii 

zabudowy. 
ZatC\cznik Nr 7 do Regulaminu konkursu - Zdj~cia stanu istniejqcego dziatki (wraz z otoczeniem) 

b~dqcej w zakresie opracowania projektowego. 
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Zahlcznik Nr 1 
do Regulaminu konkursu 

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ "PARKINGU W KAMIENICY" 

KARTA IDENTYFIKACY JNA UCZESTNIKA 
GODlO PRACY 

Oswiadczam, iz zapoznalam/em si~ z Regulaminem Konkursu i akceptuj~ jego postanowienia, a w szczeg61nosci nie naruszam pkt 6.8. 
i 6.9. Regulaminu Konkursu. 
Niniejszym oswiadczam, iz wyrazam zgod~ na wykorzystanie moich danych osobowych zgodnie z rozporzetdzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwietzku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przep/ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46IWE (og6lne rozporzetdzenie 0 ochronie 
danych) (Oz. Urz, UE L 119 z 04,05.2016, str, 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r, 0 ochronie danych osobowych (Oz, U. poz. 1000), na 
potrzeby post~powania konkursowego, w zwietzku z wykonaniem postanowieri Regulaminu Konkursu, 
Oswiadczam, iz przyslugujet mi (w przypadku uczestnik6w ~detcych zespolami projektowymi - kaidemu z czlonk6w zespolu) autorskie prawa 
majettkowe do zgloszonej do Konkursu pracy oraz, ze nie naruszajet one w zaden spos6b praw betdi d6br os6b trzecich, 
Przyjmuj~ jednoczesnie do wiadomosci, it wy1etcznym warunkiem realizacji nagrody jest przeniesienie majettkowych praw autorskich do 
nadeslanego koncepcji architektonicznej projektu koncepcyjnego na Organizatora Konkursu, W przypadku otrzymania nagrody 
lub wyr6znienia za nadeslana prac~, zobowietzuje si~ (w przypadku uczestnik6w b~detcych zespolami projektowymi - kazdemu z czlonk6w 
zespolu) do przeniesienia, w drodze umowy (kt6rej wz6r stanowi zaletcznik Nr 4 do Regulaminu konkursu), calosci autorskich praw 
majettkowych do pracy, a takze do katdej jej cz~sci zezwalajetc na jej wykorzystanie na polach eksploatacji okreslonych w umowie, kt6rej 
wz6r stanowi zaletcznik Nr 4 do Regulaminu konkursu, 
Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku bI~d6w wynikajetcych z nieczytelnego wype/nienia karty identyfikacyjnej, 

DZiatajqc na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/461WE (og61ne 
rozporzqdzenie 0 ochronie danych (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej w skr6cie RODO, informuj~, ii: 

1) Administratorem PanilPana danych osobowych jest: Miasto l6di. W sprawach zwiqzanych z ochronq 
danych osobowych naleiy kontaktowa6 si~ z Elibietq Stolarczyk email: e.stolarczyk@uml.lodz.pl osoba 
ta nie rna statusu inspektora ochrony danych; 

2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezb~dne w celu zwiqzanym z przeprowadzeniem 
i rozstrzygni~ciem organizowanego przez administratora konkursu pt. "Parking w kamienicy". Podstawq 
prawnq przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO ("osoba, kt6rej dane dotyczq 
wyrazita zgod~ na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi~kszej liczbie okreslonych 
ceI6w"); 

3) Odbiorcq PanilPana danych osobowych Sq podmioty wykonujqce na rzecz administratora danych 
swiadczenia i ustugi zapewnlaJqce realizacj~ obowiqzk6w Administratora wynikajqcych 
z przeprowadzenia w/w konkursu oraz partnerzy swiadczqcy ustugi techniczne z zakresu IT; 

4) Pani/Pana dane osobowe b~dq przechowywane przez czas konieczny do rozstrzygni~cia konkursu, 
chyba ie obowiqzujqce przepisy prawa naktadajq na administratora obowiqzek dtuiszego 
przechowywania danych, a w6wczas przechowywanie b~dzie trwato tak dtugo jak jest to konieczne do 
spetnienia obowiqzk6w natoionych na administratora danych; 
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5) Ma PanilPan prawo iqdania dost~pu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, USUnl~Cla, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania; 

6) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si~ na podstawie zgody - rna PanilPan prawo 
do cofni~cia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wptywu na 
zgodnosc z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody wyraionej przed jej 
cofni~ciem; 

7) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz~du Ochrony Danych Osobowych, jesli 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO; 

8) Podanie danych osobowych zawartych w oswiadczeniu w przedmiocie zgody jest dobrowolne, jednakie 
konieczne do wzi~cia udziatu w konkursie. 

(miejscowosc, data) 

Wvpelniaja wszvscv czlonkowie zespolu autorskiego: 

(imi~ i nazwisko) (Ad res) 

(imi~ i nazwisko) (Adres) 

(imi~ i nazwisko) (Adres) 

(imi~ i nazwisko) (Ad res) 

(imi~ i nazwisko) (Ad res) 

(imi~ i nazwisko) (Adres) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niiej podpisany/a/i oswiadczam (y), ie wyraiam(y) zgod~ na przetwarzanie przez Administratora, kt6rym jest 
Miasto l6di moich danych osobowych takich jak: 

• imiona i nazwisko 
• adres zamieszkania lub pobytu 
• adres korespondencyjny 
• adres e-mail 
• numer telefonu 

w celach zwiqzanych z przeprowadzeniem i rozstrzygni~ciem konkursu pt. ,,Parking w kamienicy" 

Rozumiem, ie moje dane osobowe b~dq przetwarzane przez Administratora przez czas konieczny do 
przeprowadzenia i rozstrzygni~cia w/w konkursu, a po uptywie tego okresu, przez czas konieczny do spetnienia 
obowiqzk6w natoionych na administratora danych przez obowiqzujqce przepisy prawa. 
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Zgodnie z przekazanet mi informacjet wyraiam zgod~, aby w celu przeprowadzenia i rozstrzygni~cia w/w 
konkursu, Administrator powierzyl moje dane osobowe podmiotom wykonujetcym na jego rzecz swiadczenia i 
uslugi zapewniajetce realizacj~ obowietzk6w Administratora wynikajetcych z przeprowadzenia w/w konkursu oraz 
partnerom swiadczetcym uslugi techniczne z zakresu IT. 

Potwierdzam, ie zostalem pouczony 0 tym, ie przysluguje mi prawo dost~pu do tresci moich danych oraz prawo 
ich sprostowania, usuni~cia, ograniczenia przetwarzania, jak r6wniei prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni~cia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu na 
zgodnosc z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody wyraionej przed jej cofni~ciem. 
Oswiadczam, ie rozumiem otrzymane pouczenie. 

Powyisza zgoda zostala wyraiona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 ROOO. 

(data i podpis/y wszystkich czlonk6w zespolu autorskiego) 

Nazwa zespo~u autorskiego, zgodnie z pkt 6.2. Regulaminu konkursu: 

Autor lub reprezentant (p~nomocnik) zespo~u autorskiego: 

(czyteine imi~ i nazwisko) , Pesei 

Adres, telefon, e- mail: 

Wypelnic tylko, jeieli dotyczy zespo/6w: 

My, nizej pod pisani ustanawiamy ............................. , .. , ........... , ................ .. 
(czyteine imi~ i nazwisko) , Pesei 

jako p~nomocnika do reprezentowania nas w postQPowaniu konkursowym "PARKINGU W KAMIENICY", wraz 
z wszelkimi czynnosciami formalno-prawnymi (w tym zawarcia umowy sprzedaiy w wypadku wygranej 
w konkursie oraz przeniesienia na rzecz Miasta L6dz autorskich praw maja.tkowych i praw pokrewnych, odbioru 
nagrody oraz sk~adania oswiadczeri wiedzy i woli). Pozostali cz~onkowie zespolu: 

(imi~ i nazwisko) (pod pis) , Pesei (imi~ i nazwisko) (podpis) , Pesei 

(imi~ i nazwisko) (podpis) , Pesei (imi~ i nazwisko) (podpis) , Pesei 

(imi~ i nazwisko) (podpis) , Pesei (imi~ i nazwisko) (podpis) , Pesei 

Data: .......................... . 
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Zahlcznik Nr 2 
do Regulaminu Konkursu 

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ "PARKINGU W KAMIENICY" 

OSWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 0 DYSPONOWANU 
OSOBA POSIADAJACA UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI 

ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN 

Ja, niiej podpisany, b~dqc upowainionym do reprezentowania Uczestnika Konkursu oswiadczam, ie: 

Skladaji\c prac~ konkursowi\ W konkursie architektonicznym 
pn. "Parking W kamienicy" 

spelniam warunki udzialu w post~powaniu okreslone w niniejszym Regulaminie konkursu dotyczqce 
dysponowania osobq posiadajqcq uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez 
ograniczen. 

Imi~ i Nazwisko osoby posiadajqcej uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen wchodzqcej 
w sklad zespolu autorskiego 

Nr uprawnien 

Imi~ i Nazwisko pozostalych czlonk6w zespolu autorskiego 

Imi~ i Nazwisko pozostalych czlonk6w zespolu autorskiego 

Imi~ i Nazwisko pozostalych czlonk6w zespolu autorskiego 

Imi~ i Nazwisko pozostalych czlonk6w zespolu autorskiego 

miejscowosc i data podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania uczestnika Konkursu na podstawie 
udzielonego pelnomocnictwa 
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Zata.cznik Nr 3 
do Regulaminu Konkursu 

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ 
"PARKING W KAMIENICY" 

POTWIERDZENIE PRZYJ~CIA PRACY KONKURSOWEJ - ODCINEK DLA ORGANIZATORA 

Praca kankursawa aznaczana gad/em: 

(**) zosta/a przyj~ta asabiscie / przesy/ka, kurierska, {m} w dniu .................. ... a gadz ................... . 

pod pis osoby przyjmujetcej praCf! w imieniu organizatora 
(*) wypelnia uczestnik Konkursu 
(**) wypelnia Organizator 
(***) niepotrzebne skresli6 

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ 
"PARKING W KAMIENICY" 

POTWIERDZENIE PRZY J~CIA PRACY KONKURSOWEJ - ODCINEK DLA UCZESTNIKA 

Praca kankursawa aznaczona god/em: 

(**) zasta/a przyj~ta asabiscie / przesy/ka, kurierska, (HO) w dniu ..................... a gadz ................... . 

pod pis osoby przyjmujetcej praCf! w imieniu organizatora 
(*) wypelnia uczestnik Konkursu 
(**) wypelnia Organizator 
(***) niepotrzebne skreslic 
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Zahtcznik Nr 4 
do Regulaminu Konkursu 

Wz6r umowy 

UMOWA 

zawarta w .... ,', .... " .. , .. , .. , .. , ...... ,"',"", .... " .. ,""' ...... ,', .. ,', .... ,"'" w dniu .. , .. " ...... " .... " ................ , 

pomi~dzy: , .. "', ...... , ...... , .. ,,, .. ' .. ""' ...... ,' .... ,'" .. ,""" '" """ zamieszkafym w .. , .. ,', .. ", ............ ,",', .. przy 

ulicy"""""""""""""",,,,,,,,,,,,,, legitymujqcym 

", .. ,""""',", .... ,"', .. ,' ,0 numerze""", .... """"" .. ", .. "" 

b~dqcym petnomocnikiem i reprezentujqcym zesp61 autorski, kt6rych czlonkami Sq: 

zwanym dalej "Sprzedajctcym" 

a 

Miastem t.6dz, ul. Piotrkowska 104, 90-926l6dz NIP 725 002 89 02, REGON 472057632, 

reprezentowanym przez Prezydenta Miasta lodzi, 

w imieniu kt6rego dziala: 

si~ 

Marek Janiak - Dyrektor Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta lodzi, 

zwanym dalej "Kupujctcym" 

lub dalej Ictcznie zwanymi "Stronami" 

o tresci nast~pujqcej: 

Wartosc Umowy nie przekracza kwoty 30000 Euro - nie stosuje si~ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo Zamowieri Publicznych - art, 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz, U, z 2017 r, 
poz, 1597 ze zm,), 

§ 1 

1. Sprzedajqcy oswiadcza, ii jest wlascicielem pracy konkursowej nagrodzonej w kategorii """"""""""""'" 
w Konkursie architektonicznym "Parking w kamienicy", zwanej dalej "Dzietem", kt6ra stanowi przedmiot niniejszej 
umowy, 

2. Sprzedajqcy oswiadcza, ii nie zawieral z osobami trzecimi ani innym podmiotami iadnej umowy obciqiajqcej 
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"Ozieto", a takie nie jest stronct iadnej innej umowy, majqcej za przedmiot "Ozieto" obowiqzujqcej w dniu 
podpisania niniejszej umowy. 

3. Sprzedajqcy oswiadcza, ii przystugujq jemu wszelkie autorskie prawa majqtkowe do "Ozieta" i zawierajqc 
niniejszq umow~ nie narusza praw os6b trzecich, w tym praw autorskich. 

§2 

1. Na mocy niniejszej umowy, Sprzedajqcy przenosi na Kupujqcego wtasnosc "Ozieta" wraz z przeniesieniem 
autorskich praw majqtkowych do "Ozieta" i praw zaleinych, a Kupujqcy zobowiqzuje si~ zaptacic Sprzedawcy 
cen~ okreslonq § 4 Umowy. 

2. Wydanie "Ozieta" przez Sprzedajqcego nastqpito przed zawarciem Umowy co dokumentuje potwierdzenie 
przyj~cia pracy konkursowej. 

§3 

1. Sprzedajqcy przenosi na Kupujqcego autorskie prawa majqtkowe do rozporzqdzania korzystania 
z przedmiotu Umowy na wskazanych poniiej polach eksploatacji: 

a) wielokrotnego wydania przedmiotu umowy drukiem w formie publikacji ksiqikowej lub prasowej 
w catosci lub dowolnej cz~sci, w tym 

b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udost~pniania, rozpowszechniania przedmiotu 
Umowy, w postaci materialnych nosnik6w w catosci lub dowolnej cz~sci, jakqkolwiek technikq, w tym 
cyfrowq, drukarskq, reprograficznq czy zapisu magnetycznego; 

c) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udost~pniania, rozpowszechniania w postaci 
cyfrowego zapisu, zar6wno poprzez umieszczanie jako produktu multimedialnego na nosnikach 
materialnych (w szczeg61nosci CDR, OVO czy poprzez wprowadzanie do pami~ci komputera) jak 
r6wniei poprzez udost~pnianie jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych 
(w szczeg61nosci poprzez umieszczenie na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pami~ci 
RAM poszczeg61nych urzqdzer'l biorqcych udziat w przekazie internetowym); 

d) prawa do rozpowszechniania przedmiotu Umowy zar6wno w formie materialnych nosnik6w jak 
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udost~pnianie 
czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki spos6b, aby kaidy m6gt miec do niego 
dost~p w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

e) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na kt6rych przedmiot Umowy utrwalono przez 
wprowadzanie do obrotu, uiyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, w tym postugiwanie si~ 
przed wtasciwymi organami administracji publicznej, zar6wno w formie materialnych nosnik6w jak i jego 
cyfrowej postaci, a takie uiytkowanie na wtasny uiytek oraz przez osoby trzecie, kt6rym Kupujqcy 
odptatnie lub nieodptatnie udost~pni przedmiot Umowy do dalszego wykorzystania, w formie 
materialnych nosnik6w opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczeg61nosci dokonywanie 
czynnosci wyiej wskazanych w stosunku do catosci lub cz~sci przedmiotu Umowy, a takie ich 
wszelkich kopii poprzez przekazywanie osobom trzecim; 

n prawo do wykorzystywania przedmiotu Umowy w ramach promocji, w tym reklamy (w szczeg61nosci 
wykorzystywaniu w materiatach promocyjnych i rozpowszechnianiu przedmiotu Umowy lub jego 
element6w jako materiat6w promocyjnych), a takie do cel6w edukacyjnych lub szkoleniowych 
(prezentacje, konferencje), niezaleinie od formy materiat6w promocyjnych, ich wielkosci, materiat6w, 
z kt6rych zostaty sporzqdzone, techniki utrwalania, miejsca ekspozycji, j~zyka; 

g) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na kt6rych przedmiot umowy utrwalono przez 
wprowadzanie do obrotu, uiyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zar6wno w formie 
materialnych nosnik6w dokumentacji jak i jego cyfrowej postaci, a takie uiytkowanie na wtasny uiytek 
i uiytek jednostek zwiqzanych z Kupujqcym zar6wno w formie materialnych nosnik6w przedmiotu 
umowy, jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczeg61nosci dokonywanie czynnosci wyiej wskazanych 
w stosunku do catosci lub cz~sci przedmiotu Umowy, a takie ich wszelkich kopii poprzez 
przekazywanie: 
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- innym osobom jako podstaw~, material wyjsciowy modelowe rozwiqzanie, zr6dlo inspiracji majqce 
sluiyc jako wytyczne do dzialar'l projektowych, 

- innym osobom jako podstaw~ dla wykonania i nadzorowania prac projektowych lub rob6t 
budowlanych, 

h) uzywania przedmiotu umowy lub jego fragment6w (cz~sci) w przyszlych post~powaniach 0 udzielenie 
zam6wier'l publicznych przez Kupujqcego lub podmioty dzialajqce w jego imieniu i na jego rzecz, 

i) uiywania przedmiotu umowy lub jej fragment6w dla realizacji prac projektowych lub rob6t budowlanych, 
dostaw lub uslug zwiqzanych z dzialalnosciq Kupujqcego, 

j) wykorzystania przedmiotu umowy w toku opracowywania projekt6w i opracowar'l, w tym przez osoby 
trzecie, w zwiqzku z potrzebami Kupujqcego dotyczqcymi budowy, przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy budynk6w i obiekt6w budowlanych, zmiany sposobu uiytkowania budynk6w i obiekt6w 
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu w ramach obszaru obj~tego zakresem 
opracowania niniejszego przedmiotu umowy, dla cel6w dostosowania tych obiekt6w i teren6w do 
aktualnych warunk6w, zakresu i program6w wykonywania zadar'l realizowanych przez Kupujqcego, 

k) korzystania z przedmiotu umowy w calosci lub cz~sci w zwiqzku z potrzebami dotyczqcymi wykonania 
wszelkich innych opracowar'l zaleinych, 

I) uiycia w celach zwiqzanych z przygotowaniem cyfrowych makiet 3D dla potrzeb rewitalizacji, 
sporzqdzania projekt6w miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego, koncepcji 
zagospodarowania i innych opracowar'l urbanistycznych lub analitycznych dotyczqcych ksztaltowania 
przestrzeni miejskich. 

m) uiycia w celu dochodzenia roszczer'llub obrony swych praw; 
n) rozpowszechniania w calosci lub w cz~sci w formie papierowej lub elektronicznej. 

2. Przeniesienie autorskich praw majqtkowych na wszystkich polach eksploatacji nie jest ograniczone czasowo, 
ani terytorialnie i obejmuje prawo udzielania przez Kupujqcego licencji na wykorzystywanie w zakresie wszystkich 
p61 eksploatacji okreslonych Umowq. 

3. Sprzedajqcy udziela Kupujqcemu wylqcznego prawa do rozporzqdzania i korzystania z przedmiotu Umowy, 
w szczeg61nosci do dokonywania przer6bek, modyfikacji, lub jego adaptacji, co nie b~dzie stanowic uszczerbku 
dla prawa do przedmiotu umowy w wersji utworu pierwotnego wraz z prawem do zbycia na rzecz os6b trzecich. 
Sprzedajqcy zgodnie z tym tei zezwala Kupujqcemu na wykonywanie wszelkich praw zaleinych do przedmiotu 
umowy (tak w odniesieniu do calosci, jak i w odniesieniu do poszczeg61nych jej cz~sci), w tym na jego 
przerabianie, adaptacje i inne postaci opracowywania przedmiotu Umowy oraz na wyraianie zgody na jego 
przerabianie, adaptacje oraz inne postaci opracowywania tego przedmiotu (takze przez osoby trzecie dzialajqce 
na zlecenie Kupujqcego). 

4. przeniesienie autorskich praw majqtkowych do Oziela na mocy Umowy nast~puje bez iadnych ograniczer'l, 
w szczeg61nosci terytorialnych - Kupujqcemu przysluguje prawo rozporzqdzania i korzystania z "Oziela" 
na terytorium calego swiata czasowych lub ilosciowych. 

5. Cena, 0 kt6rej mowa w § 4 Umowy, obejmuje wynagrodzenie z tytulu przeniesienia autorskich praw 
majqtkowych, 0 ktorych mowa w niniejszym paragrafie Umowy. Sprzedajqcemu nie przysluguje iadne inne 
wynagrodzenie. 

6. W przypadku, gdy osoba trzecia wystqpi przeciwko Kupujqcemu lub jego nast~pcom prawnym z roszczeniami 
wynikajqcymi z rozporzqdzania lub korzystania z Oziela zgodnie z Umowct Sprzedajqcy zobowiqzany b~dzie 
pokryc koszty zast~pstwa procesowego, koszty sqdowe oraz zaplacic zasqdzone odszkodowanie lub koszty 
polubownego zalatwienia sprawy oraz pokryc poniesionq przez Kupujqcego szkod~. 

§4 

1. Za przeniesienie wlasnosci egzemplarza Oziela oraz za przeniesienie praw autorskich do Oziela Kupujqcy 
zaplaci Sprzedajqcemu cen~ stanowiqcq kwot~ w wysokosci ........................................... PLN (slownie: 
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.................................................................. ........... ztotych b~dqcq jednoczesnie nagrodqlwyr6znieniem 
opisanym w pkt 11.1 Regulaminu Konkursu. 
2. POWYZSZq kwot~ Kupujqcy uisci w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wypetnionego rachunku. 
Wszelkie ptatnosci dokonywane b~dq przelewem na rachunek bankowy Sprzedajqcego prowadzony w banku 
............................. 0 nr .................................................................... , z zastrzezeniem, iz za dzien 
dokonania ptatnosci uznaje si~ dzien dokonania polecenia przelewu na rachunek bankowy. 
3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 stanowi podstaw~ rozliczen w zakresie innych naleznosci obowiqzujqcych 
Strony niniejszej umowy na podstawie odr~bnych przepis6w prawa w tym naleznosci publiczno-prawnych. 
Kupujqcy pobierze zaliczk~ na podatek dochodowy z uwzgl~dnieniem koszt6w uzyskania przychod6w. 

4. Wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w ust. 1 obejmuje przeniesienie wszelkich praw oraz korzystanie z Dzieta na 
wszelkich polach eksploatacji, 0 kt6rych mowa w § 3 Umowy. 

§5 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

§6 

1.w sprawach nieuregulowanych nlnleJsZq umowq majq zastosowanie przepisy prawa polskiego, 
a w szczeg61nosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy 0 Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Kupujqcy zobowiqzuje si~ przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z Regulaminem Konkursu, 
Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b 
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych 
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiqzujqcego, kt6re chroniq prawa os6b. 

§7 

Spory wynikte z wykonania niniejszej umowy b~dq rozstrzygane przez Sqd wtasciwy miejscowo dla siedziby 
Kupujqcego. 

§8 

Wszelkie zatqczniki do Umowy stanowiqjej integralnq cz~sc. 

§9 

Umow~ sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje 
Sprzedajqcy, a dwa egzemplarze Kupujqcy. 

Kupujqcy: Sprzedawca: 
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ZK\cznik Nr 7 
do Regulaminu Konkursu 

ZdjQcla stanu istnlel'lcogo dzlalkl (wraz z oloczanlam) ~l\COj w zakre,le opracowanla projeklowogo. 
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Regulamin 

Zal~cznik N r 2 
do zarz~dzenia NrS631 NIl/I 8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dniaA3 OlfN/-lCo. 2018 r. 

Pracy Slldu Konkursowego 

§ I. S~d Konkursowy obraduje na posiedzeniach zwolanych przez Przewodnicz~cego 
lub w przypadku braku mozli wosci pelnienia przez niego funkcj i, przez Zastypcy 
Przewodnicz~cego. 

§ 2. Posiedzenie S~du Konkursowego prowadzi Przewodnicz~cy, a w przypadku jego 
nieobecnosci lub braku mozliwosci pelnienia funkcji Zastypca Przewodnicz~cego. 

§ 3. Posiedzenie S~du Konkursowego uznane jest za wazne, jezeli uczestniczy w nim 
co najmniej polowa skladu. 

§ 4.1. S~d Konkursowy rozstrzyga konkurs, tj. wskazuje prace, kt6re powinny bye 
nagrodzone zgodnie z zal~cznikiem Nr I do zarz~dzenia, uniewaznia konkurs, jezeli nie 
zostala zlozona zadna praca konkursowa. 

2. S~d Konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniach zamkniytych, 
zgodnie z kryteriami oceny prac konkursowych okreslonymi w zal~czniku Nr 1 do 
zarz~dzenia. 

3. S~d Konkursowy nie moze uchylie siy od rozstrzygniycia Konkursu jezeli nie zostal 
on odwolany. 

4. W przypadku przyznania wyr6znienia wartose poszczeg6lnych wyrMnieii bydzie 
r6wna. 

§ 5.1. Czlonkowie S~du Konkursowego pelni~ sw~ funkcjy w spos6b bezstronny 
z najwyzsz~ starannosci~, kieruj~c siy przepisami prawa, posiadan~ wiedz~ i doswiadczeniem. 

2. Do obowi~zk6w Przewodnicz~cego S~du Konkursowego nalezy w szczeg6lnosci: 
1) kierowanie pracami S~du Konkursowego; 
2) wyznaczanie termin6w i prowadzenie posiedzeii S~du Konkursowego; 
3) podzial prac podejmowanych w trybie roboczym pomi<;dzy czlonk6w S~du 

Konkursowego; 
4) nadzorowanie prawidlowego prowadzenia przez Sekretarza S~du Konkursowego 

dokumentacji postypowania konkursowego; 
5) nadzorowanie przestrzegania warunk6w konkursu; 
6) zapewnienie anonimowosci pracom do czasu rozstrzygniycia konkursu; 
7) przeprowadzenie glosowaii maj~cych na celu wylonienie prac/-y zwyciyskiej 

oraz przyznanie nagr6d. 
3. Do obowi~zk6w Sydziego Referenta nalezy w szczeg6lnosci: 

1) opracowywanie odpowiedzi na pytania uczestnik6w Konkursu; 
2) przedstawianie S~dowi Konkursowemu prac w celu ich oceny, dyskwalifikacji 

i odrzuceniu z przyczyn regulaminowych; 
3) sporz~dzenie informacji 0 pracach konkursowych, nadz6r nad ostateczn~ redakcj~ opinii 

(uzasadnienie wyboru) S~du Konkursowcgo 0 pracach konkursowych oraz wniosk6w, 
zaleceii i wytycznych S~du Konkursowego, a takZe przyczyn jego odwolania. 

4. Do obowi~zk6w Sekretarza S~du Konkursowego nalezy: 



I) sporz,!dzanie protokol6w z posiedzen; 
2) przyjrnowanie pytaiJ. od uczestnik6w Konkursu; 
3) rozsylanie odpowiedzi przygotowanych przez S~dziego Referenta; 
4) przyjrnowanie i zwrot prac konkursowych; 
5) powiadornienie uczestnik6w Konkursu 0 rozstrzygni~ciu Konkursu; 
6) pelnienie czynnosci organizacyjnych i adrninistracyjnych zwi,!zanych z przebiegiern 

Konkursu w tyrn dokonanie zaszyfrowania prac, nadaj,!c pracorn now'! nurneracj~, kt6ra 
b~dzie obowi'\Zywala przez caly czas trwania prac S,!du Konkursowego, przy czyrn liczby 
rozpoznawcze nadane przez uczestnik6w Konkursu pozostaj,! trwale zakryte, az do 
rnornentu rozstrzygni~cia przez S,!d Konkursowy; 

7) prowadzenie i kornpletowanie dokurnentacji konkursowej. 
5. Sekretarz S,!du Konkursowego uczestniczy w posiedzeniach S,!du Konkursowego bez 

prawa glosu. 

§ 6. W przypadku r6wnej liczby punkt6w, decyduje glos Przewodnicz,!cego S,!du lub 
Zast~pcy Przewodnicz,!cego. 

§ 7.1. Posiedzenia S,!du s,! protokolowane. 
2. Protok61 z posiedzenia S,!du podpisuj,! uczestnicy posiedzenia. 
3. Wszelkie dokurnenty i protokoly zatwierdza Przewodnicz,!cy S,!du. 

§ 8. Zasady zachowania anonirnowosci: 
I) prace konkursowe otwiera si~ po uplywie terminu ich skladania, przy czyrn, dzien 

nast~pny po kt6ryrn uplywa termin skladania, jest dniern ich niepublicznego otwarcia; 
2) wszystkie czynnosci otwarcia, 0 kt6rych rnowa w pkt 1 rnusz'! bye zrealizowane przez 

Sekretarza. 

§ 9. S,!d Konkursowy konczy pracy po: 
1) poinformowaniu uczestnik6w Konkursu 0 jego wyniku i opublikowaniu ogloszenia oraz 

dyskusji pokonkursowej, kt6ra zorganizowana zostanie w dniu ogloszenia wynik6w 
Konkursu wraz z prezentacj,! nagrodzonych i wyr6znionych prac konkursowych, 
w rniejscu wskazanyrn przez organizatora Konkursu; 

2) uniewaZnieniu Konkursu alba po jego odwolaniu. 

§ 10. Osoby nieb~d,!ce pracownikarni Urzydu Miasta Lodzi i rniejskich jednostek 
organizacyjnych, zaproszone przez Organizatora do udzialu w pracach S,!du Konkursowego -
na zasadach czlonkostwa - otrzyrnuj,! wynagrodzenie. 
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