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Za~qcznik nr 1 do

OPIS PRZEDMIOTU ZAM6wIENIA
Przeprowadzenie jednoetapowego konkursu urbanistycznego
wraz z komponentem partycypacyjnym na koncepcj~ architektury
i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla obszaru
pilota:i:owego

Gtowny kod CPV: 71230000-9 - Organizowanie architektonicznych
konkurs6w projektowych

CHARAKTERYSTYKA ZAM6wIENIA

Celem
Zamowienia jest realizacja
ustugi polegaj(lcej
na
przeprowadzeniu konkursu urbanistycznego wraz z komponentem
partycypacyjnym na koncepcj~ architektury i zagospodarowania
przestrzeni publicznej dla obszaru pilotazowego w ramach Projektu
Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarow miejskich na
wybranym obszarze w Miescie lodzi wspoffinansowanego ze srodkow
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020.

St.OWNICZEK
Projekt - projekt pilotazowy w zakresie rewitalizacji pn. Opracowanie
modelu prowadzenia rewitalizacji obszarow miejskich na wybranym
obszarze w Miescie lodzi realizowany przez Miasto lodz. Projekt ten
realizowany b~dzie na wybranym przez wtadze Miasta obszarze,
charakteryzuj(lcym si~ szczegolnym nagromadzeniem problemow,
m.in.:
spotecznych,
przestrzennych,
gospodarczych
oraz
infrastrukturalnych, wymagaj(lcym wsparcia w zakresie rewitalizacji.
Celem Projektu jest opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji
w obszarach miejskich poprzez wypracowanie metodologii oraz
sposobu podejscia do dziatan rewitalizacyjnych zorientowanych na
osi(lgni~cie
jak najwi~kszego efektu dla miasta-beneficjenta,
z uwzgl~dnieniem jego specyfiki oraz indywidualnych uwarunkowan.
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Przede wszystkim opracowania sposobu przeprowadzenia pogf~bionej
diagnozy obszaru problemowego, ze szczeg61nym naciskiem na
zbadanie potrzeb i problem6w mieszkaric6w obszaru i budowania na
jej podstawie propozycji konkretnych rozwiqzari rewitalizacyjnych
(Z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz program6w
spofecznych i gospodarczych). Celem Projektu jest r6wniez wsparcie,
dzi~ki wykorzystaniu doswiadczeri z realizacji Projektu, instytucji
i potencjalnych beneficjent6w polityki sp6jnosci po roku 2013
w przygotowaniu si~ do nowej roli w systemie wdrazania funduszy
w latach 2014-2020. Rekomendacje powstafe w trakcie realizacji
Projektu b~dq mogfy bye wykorzystywane przez inne podmioty,
w szczeg61nosci wtadze miast, podejmujqce dziafania rewitalizacyjne,
przy uwzgl~dnieniu ich specyfiki oraz lokalnych uwarunkowari. Wnioski
z
Projektu
postuZq
podnoszeniu
jakosci
opracowywanych
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju dokument6w programowych
i operacyjnych oraz przetozq si~ na WYZSZq jakose podejmowanych
zfozonych
i
wieloaspektowych
projekt6w
rewitalizacyjnych
realizowanych w innych miastach.
Projekt realizowany

b~dzie

do dnia 31.12.2015 r.

Zespot Projektu - zesp6t koordynujqcy i nadzorujqcy przebieg
Projektu oraz kontrolujqcy jakose jego produkt6w, zrzeszajqcy
przedstawicieli jednostek organizacyjnych Zamawiajqcego.
Centrum wiedzy - og6lnodost~pne centrum wiedzy, stworzone przez
Miasto t6dz i prowadzone przez pracownik6w Urz~du Miasta todzi, do
kt6rego zasob6w wfqczona zostanie dokumentacja w zakresie zar6wno
realizowanego Projektu, jak i og61nego podejscia do proces6w
rewitalizacyjnych
prowadzonych
na
obszarach
miejskich.
Zaproponowane w projekcie Krajowej Polityki Miejskiej centrum wiedzy
to zgromadzone w jednym miejscu i udost~pniane przez strony
internetowe informacje dotyczqce danego zagadnienia. kt6rych celem
b~dzie wspieranie podmiot6w polityki
miejskiej, a zwfaszcza
samorzctd6w lokalnych, w przygotowaniu i realizacji dziafari w zakresie
szczegOfowych aspekt6w rozwoju miast. Pozwoli to skupie w jednym
miejscu, kt6re b~dzie dost~pne dla wszystkich uzytkownik6w, aktualnct
i pefnct wiedz~ na dany temat.
Krajowa Polityka Miejska (KPM) ma bye dokumentem okreslajctcym
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planowane dziatania administracji rZqdowej dotyczqCe polityki
miejskiej,
uwzgl~dniajqcym
cele
i
kierunki
okreslone
w
sredniookresowej strategii rozwoju kraju oraz krajowej strategii rozwoju
regionalnego. Stuzy ona celowemu, ukierunkowanemu terytorialnie
dziataniu panstwa na rzecz zrownowazonego rozwoju miast i ich
obszarow funkcjonalnych oraz wykorzystaniu ich potencjatow
w procesach rozwoju kraju. Projekt KPM dost~pny jest na stronie
internetowej:
http://www.mir.gov.pllmedia/2606/Krajowa Polityka Miejska wersja
27032014.pdf lub http://www.mir.gov.pllmiasta
Narodowy Plan Rewitalizacji (NPR) ma bye dokumentem rzqdowym,
ktory stworzy przyjazne warunki dla prowadzenia rewitalizacji
w Polsce, np. poprzez projekty zmian w prawie, stworzenie spojnego
systemu i okreslenie zrodet finansowania rewitalizacji, promowanie
dobrych praktyk, dzielenie si~ wiedzq czy wypracowanie wzorcowych
dokumentow. Skierowany on b~dzie przede wszystkim do
samorzqdow, ale tez do spotecznosci lokalnych, osob prywatnych,
przedsi~biorcow, organizacji samorzqdowych. Projekt zatozen NPR
dost~pny jest na stronie internetowej:

http://www.rnir.gov.pl/media/4438/NarodowyPlanRewitalizacji Zalozeni
a 062014.pdf lub http://www.mir.gov.pllrewitalizacja .
Ustawa 0 rewitalizacji przyj~ta przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu
23 lipca 2015 r. ma stworzye ramy prawne dla kompleksowej
rewitalizacji w Polsce, ktorych obecnie brakuje, zach~cajqc coraz
wi~cej samorzqdow do prowadzenia tego procesu. Wprowadzenie
takich zmian w prawie jest konieczne, zwtaszcza w kontekscie
szacunkow Instytutu Rozwoju Miast, wedtug ktorych znaczna cz~se
obszarow miejskich w Polsce (zamieszkiwanych przez ok. 2,4 miliona
mieszkancow) jest zdegradowana i wymaga pilnych dziatan. Ustawa
zaktada tworzenie gminnych programow rewitalizacji, ktore zastqpiq
obecne tokalne programy rewitalizacji. Ustawa 0 rewitalizacji dost~pna
jest na stronie internetowej:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3594
Rewitalizacja zgodnie z zapisami ustawy 0 rewitalizacji przyj~tej przez
Sejm RP na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r. stanowi proces
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wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszar6w zdegradowanych,
prowadzony w spos6b kompleksowy, poprzez zintegrowane dzia~ania
na rzecz lokalnej spo~ecznosci, przestrzeni i gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy
rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Streta Wielkomiejska to obszar szeroko rozumianego centrum lodzi,
wyznaczony w oparciu 0 zakres przestrzenny zwartej struktury
historycznej: kwartat6w zabudowy kamienicznej, zespo~6w fabrycznych
oraz park6w i ogrod6w. Powierzchnia Strefy Wielkomiejskiej wynosi
1 400 ha, w tym obszarze znajduje si~ ca~a ulica Piotrkowska (wraz
z otoczeniem rynku Starego i Ba~uckiego od p6fnocy), skrajna
zachodnia granica opiera si~ na alei Jana Pawta II, zas wschodnia na
ulicy Kopcinskiego. Strefa jest zarnieszkata przez 21 % populacji
miasta. Obszar ten definiuje Strategia przestrzennego rozwoju lodzi
2020+, przyj~ta uchwa~q nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w lodzi z dnia
16 stycznia 2013 r. Strefa Wielkomiejska jest najstarszq strukturq
miejskq lodzi, najlepiej uksztaftowanq urbanistycznie, zawierajqcq
najwi~cej okazatych budynk6w mieszkalnych i fabrycznych oraz
regularnie i najpe~niej zabudowanych kwartaf6w. Charakter Strefy
decyduje 0 totsamosci lodzi, jej granice zostaty delimitowane
w Strategii przestrzennego rozwoju lodzi 2020+, przyj~tej UChWafq
nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 16 stycznia 2013 r.
Rdzen Strefy Wielkomiejskiej to obszar sCistego centrum lodzi,
obudowany pi~cdziesi~cioma pi~cioma w petni uksztaftowanyrni
kwartatami zabudowy z przefomu XIX i XX wieku oraz otoczeniem
Starego Rynku (ponownie zabudowanym w latach 50. XX wieku). Jego
powierzchnia, wynoszqca 421 ha stanowi prawie 1/3 Strefy
Wielkomiejskiej. Rdzen Strefy Wielkomiejskiej ograniczony jest od
p6tnocy placem Koscielnym, od pOfudnia alejq Mickiewicza i alejq
Pitsudskiego, od zachodu ulicq Zeromskiego, a od wschodu ulicq
Sterlinga i ulicq Targowq.
Obszar Wspotczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej otacza
Stref~ Wielkomiejskq i stanowi jej zaplecze. Granice tego obszaru
w wi~kszosci si~gajq linii kolei obwodowej lodzi. Szczeg6fowe gran ice
obszaru Strefy zostaty okreslone w Strategii przestrzennego rozwoju
lodzi 2020+, przyj~tej UChWafq nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w lodzi
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z dnia 16 stycznia 2013 r.
Obszar pilotazowy to fragment Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej, na
kt6ry sktadajE4 si~:
• kwartat "Kamienna" (ulica Rewolucji 1905 r., ulica Kilinskiego, ulica
Jaracza, ulica Wschodnia), oznaczony jako Obszar nr 1 na Mapie
Priorytetowych Projekt6w Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi1 ;
• tzw. ,JE4cznik Kilinskiego" (ulica Kilinskiego ad ulicy Jaracza do ulicy
Narutowicza) oraz I Strefa Nowego Centrum todzi2 (ulica
Narutowicza, ulica Nowotargowa, ulica Tuwima, ulica Kilinskiego),
oznaczony jako Obszar nr 3 na Mapie Priorytetowych Projekt6w
Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi;
• III Strefa Nowego Centrum todzi (ulica Narutowicza, utica
Kilinskiego, ulica Tuwima, ulica Piotrkowska), oznaczona jako
Obszar nr 2 na Mapie Priorytetowych Projekt6w Rewitalizacji
Obszarowej Centrum todzi;
wraz z pierzejami przylegtymi do opisanych granic obszar6w.
Uczestnik konkursu - uczestnikami konkursu b~dE4 zespoty
projektowe IiczE4ce nie mniej nit trzy osoby i nie wi~cej nit siedem
os6b.
ZamawiajC\cy - Zamawiajqcym jest Miasto t6di:.

KONTEKST ZAM6wIENIA
Rewitalizacja staje si~ kluczowym etementem rozwoju miast,
przeciwdziaJajqc negatywnym zjawiskom oraz stymulujE4c rozw6j
spoteczny i gospodarczy. Rewitalizacja to nie tytko przebudowa tLib
adaptacja budynk6w, ale przede wszystkim rozwiqzywanie problem6w

1 Mapa Priorytetowych Projekt6w Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi - mapa
wyznaczajctca pierwsze 8 obszar6w, kt6re zostanct poddane rewitalizacji. Kolejnosc
cyfr na mapie odpowiada kolejnosci, w jakiej podejmowane b~dct dziatania
w poszczeg61nych obszarach.

2 Zgodnie z Uchwatq nr XLV/840/12 Rady Miejskiej w todzi z dnia 4 lipca 2012 r.,
zmieniajqcct Uchwat~ w sprawie przyj~cia Programu Nowe Centrum todzi, Nowe
Centrum todzi to program realizowany na obszarze ograniczonym ulicami: Tuwima,
Narutowicza, Piotrkowskct oraz Kopciriskiego, obejmujctcy powierzchni~ oketo 100 ha,
podzielony na trzy strefy, kt6rego celem jest wykreowanie nowego obszaru
funkcjonalnego centrum Miasta todzi.
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spolecznych,
poprawa
warunk6w
mieszkaniowych,
poprawa
przestrzeni publicznych oraz Zwif?kszanie atrakcyjnosci gospodarczej.
Zintegrowany proces rewitalizacji powinien bye prowadzony w dialogu
z lokalnq spolecznosciq i wszystkimi innymi interesariuszami, a jego
przyczyny i skutki wykraczajq poza obszar bezposredniego
prowadzenia dziatan i majq szerszy kontekst spoteczny i terytorialny.
Z tego powodu przed przystqpieniem do dziatan rewitalizacyjnych
konieczne jest szerokie zbadanie powiqzan i zaleznosci pomif?dzy
obszarem catego miasta a obszarem kryzysowym wyznaczonym do
rewitalizacj i.
Celem realizacji przedmiotu Zamowienia jest przygotowanie do
procesu rewitalizacji obszarowej centrum todzi w latach 2014-2020,
w tym dostarczenie wiedzy potrzebnej do wfasciwego przygotowania
Programu Rewitalizacji todzi 2020+. Wykonanie przedmiotu
Zam6wienia wchodzi w skfad przygotowania modelu prowadzenia
rewitalizacji w obszarach miejskich poprzez wypracowanie metodologii
oraz sposobu podejscia do dzialan rewitalizacyjnych zorientowanych
na osiqgnif?cie jak najwif?kszego efektu dla miasta-beneficjenta,
z uwzglf?dnieniem jego specyfiki oraz indywidualnych uwarunkowan.
Model ten bf?dzie udostf?pniony w ogolnodostf?pnym centrum wiedzy
przez co najmniej 7 lat od zakonczenia Projektu.
Realizacja projektu pilotazowego pozwoli na pefniejsze przygotowanie
sif? do okresu programowania UE 2014-2020 poprzez stworzenie
podstaw merytorycznych do pozyskiwania funduszy zewnf?trznych na
rewitalizacjf? centrum todzi.
Konkurs oparty jest na innowacyjnej metodyce wypracowanej podczas
warsztat6w "Zszywanie Miasta"3 w 2012 roku. Ich formula polegafa na
tym, ze zespoty biorqce udziaf w konkursie przystqpity do pracy na
podstawie szczeg6fowej diagnozy spofecznej, mapy funkcjonalnej
i wynikow partycypacji spofecznej oraz dzialaty na terenie cZf?sciowo
objf?tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
i precyzyjnq koncepcjq urbanistycznq. Dzif?ki odwofaniu do
doswiadczen ze "Zszywania Miasta" konkurs w zamierzeniu nie ma bye

3

i

0 warsztatach "Zszywanie Miasta" mOina przeczyta¢ wi~cej
http://www.mpu.lodz.pllpage/index.php?str=289.
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walkq 0 efektowne wizje, ignorujqCe zastany kontekst i potrzeby
mieszkanc6w.
Konkurs b~dzie posiadat komponent partycypacyjny, wtqczajqcy
w prace zespot6w projektowych mieszkanc6w obszaru pilotazowego
(obecnych i potencjalnych) oraz innych interesariuszy. B~dzie to
spotkanie warsztatowe potqczone ze spacerem, kt6re pomoze
ZeSpOfOm projektowym lepiej zdiagnozowac potrzeby poszczeg61nych
grup uzytkownik6w.
Praca zespot6w zostanie zakonczona prezentacjq wizualizacji
odnowionej przestrzeni miejskiej, w kt6rej zostanq zaproponowane
szczeg6fy rozwiqzan urbanistycznych i architektonicznych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot Zam6wienia obejmuje przeprowadzenie jednoetapowego
konkursu urbanistycznego wraz z komponentem partycypacyjnym na
koncepcj~ architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla
obszaru pilotazowego, wraz z zapewnieniem:
• opracowania wytycznych konkursowych na bazie materiat6w
dostarczonych przez Zamawiajqcego wskazanych w dalszej
cz~sci niniejszego Opisu Przedmiotu Zam6wienia;
• obstugi administracyjnej, merytorycznej i technicznej konkursu,
w tym obstugi pracy sqdu konkursowego;
•

organizacji
aktywnych
form
partycypacji
(warsztat6w)
z
udziatem
spotecznosci
lokalnej,
ze
szczeg61nym
uwzgl~dnieniem mieszkanc6w oraz obecnych i przyszfych
potencjalnych interesariuszy;

•

promocji konkursu wsr6d potencjalnych uczestnik6w oraz
promocji wynik6w konkursu wsr6d szerokiego grona
interesariuszy;

•

wyptaty nagr6d trzem uczestnikom konkursu, kt6rzy zdobyli
najwi~kszq liczb~ punkt6w;

•

obstugi pracy sqdu konkursowego;

•

prezentowania rezultat6w konkursu wraz z rekomendacjami
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w celu wykorzystania tego
rewitalizacji.

narz~dzia

w prowadzeniu procesow

Charakterystyka konkursu:

Przedmiotem zamowienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie
otwartego ideowego, jednoetapowego konkursu urbanistycznego wraz
z komponentem partycypacyjnym na koncepcj~ architektury
i zagospodarowania przestrzeni publicznej w kwartatach znajdujqcych
si~ w obszarze pilotazowym. Rozwiqzania koncepcyjne POSfUZq
formufowaniu wytycznych dla jednostek organizacyjnych Urz~du
Miasta todzi oraz wykonawcow zewn~trznych w zakresie
projektowania i realizacji przedsi~wzi~6 dotyczqcych ksztaftowania
przestrzeni publicznych w obszarze pilotazowym.
Cel konkursu:

Celem konkursu jest wYfonienie rozwiqzan koncepcyjnych w zakresie
urbanistycznej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, organizacji
i zaprojektowania przestrzeni publicznych, rozwiqzania wn~trz
kwartaiowych (przestrzeni potpublicznych), sposobow adaptacji
istniejqcych budynkow, zasad i sposobow realizacji nowej zabudowy,
sytuowania i projektowania matej architektury dla przestrzeni
publicznych w kwartatach znajdujqcych si~ w obszarze pilotazowym.
Celem dodatkowym jest uzyskanie propozycji/wizji projektowych dla
poszczegolnych, wskazanych przez organizatorow konkursu,
rozwiqzan
przestrzeni
publicznych
oraz
przyktadowych
architektonicznych dla obiektow znajdujqcych si~ na obszarze obj~tym
konkursem.
Rozwiqzania powyzsze

b~dq uwzgl~dniaty:

zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla cz~sci obszaru miasta todzi potozonej w rejonie ulic:
Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Undleya, Wodnej,
Juliana Tuwima, Henryka Sienkiewicza, przyj~tego uchwatq nr
111/41/14 Rady Miejskiej w todzi z dnia 29 grudnia 2014 r.,
o wyniki przeprowadzonych w ramach Projektu badan, diagnoz
i analiz,
o wyniki konsultacji spotecznych priorytetowych obszarow
Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi oraz innych dziafan
o
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podejmowanych w trakcie realizacji Programu Partycypacji
Spolecznej realizowanego w ramach Projektu,
o wytyczne
urbanistyczne
dla
obszar6w
priorytetowych
rewitalizacji opracowane przez Biuro Architekta Miasta.

Sposob wykorzystania koncepcji przedstawionych w pracach
konkursowych:
ZamawiajG\cy zastrzega moi:liwosc wykorzystania w caiosci lub cz~sci
koncepcji zaprezentowanych w pracach konkursowych do dalszych
opracowan wykonywanych przez miasto bG\di. tei: jako modelowe
rozwiG\zania majG\ce taki:e postui:yc jako przyktad do zastosowania
przez inne samorzG\dy, realizujG\ce zadania rewitalizacji
W szczeg61nosci do wykorzystania ich w celu:
opracowania wytycznych dla dziaian projektowych r6i:nych
jednostek realizujG\cych zadania rewitalizacyjne w oparciu
o koncepcj~ funkcjonalno-przestrzennG\ ("masterplan") b~dG\cG\
wynikiem konkursu,
o opracowania
modelu wsp6tpracy mi~dzy specjalistami
a mieszkancami w ramach procesu warsztat6w projektowania
partycypacyjnego,
na
etapie
opracowania
koncepcji
funkcjonalno-przestrzennej,
o sporzG\dzania
kompleksowych
koncepcji urbanistycznych
i architektonicznych, stanowiG\cych podstaw~ dla dalszych prac
projektowych
(np.
dokumentacji
budowlanej,
studi6w
wykonalnosci itp.),
o opracowania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
oraz
innych
opracowan
planistyczno
regulacyjnych dla obszaru rewitalizacji
o

Zakres i przedmiot konkursu:
Zakres przestrzenny konkursu obejmuje elementy wskazane
w ZalG\czniku nr 1 - obszar obj~ty konkursem pOfoi:ony ramach
w obszaru pilotai:owego. Kontekstem konkursu jest Rdzen Strefy
Wielkomiejskiej. Konkursem zostajG\ obj~te szczeg61nie nieruchomosci
gminne oraz przestrzenie publiczne (istniejG\ce i projektowane), co do
kt6rych nie ma przesG\dzen wynikajG\cych z innych projekt6w, sG\
poloi:one w obszarze pilotai:owym rewitalizacji obszarowej Miasta
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dziataniami miasta w zakresie rewitalizacji.

Zakres jednej pracy konkursowej b~dzie obejmowat trzy, wskazane
w Zatqczniku nr 2, zadania szczeg6towe, kazde dla jednego z trzech
projekt6w obszaru pilotazowego. Zakoriczeniem konkursu jest
wytonienie najlepszych prac konkursowych. Za zaj~cie pierwszych
trzech miejsc przewidziane Sq nagrody pieni~zne.

Organizacja konkursu powinna uwzgledniac co naimniej:
•

Wyptacenie nagr6d w wysokosciach:
o I miejsce: 40 000,00 zt brutto,
o II miejsce: 25000,00 zt brutto,
o III miejsce: 15000,00 zt brutto;

•

Przygotowanie regulaminu konkursu (w oparciu 0 ustalenia
dokonane z Zamawiajqcym), zawierajqcego co najmniej:
o opis przedmiotu konkursu i jego zatozenia,
o informacje

0

formie i trybie przeprowadzenia konkursu,

o harmonogram konkursu,
o informacje 0 zakresie, formie opracowania oraz sposobie
prezentacji prac konkursowych,

o informacje

0

kryteriach oceny prac konkursowych,

o informacje 0 sktadzie sqdu konkursowego,
o informacje

0

rodzajach i wysokosciach nagr6d,

o oczekiwanq form~ prac w postaci plik6w graficznych
wysokiej rozdzielczosci i wydruk6w wielkoformatowych
na usztywnionym podktadzie wraz z opisem w liczbie
uzgodnionej z Zamawiajqcym,
o postanowienia dotyczqce przejscia autorskich praw
majqtkowych do wszystkich prac ztozonych w konkursie,

o informacje 0 sposobie podania do publicznej wiadomosci
informacji 0 rozstrzygni~ciu konkursu oraz terminie
wydania nagr6d,

i

Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

MINISTERSTWO
fNFRASTRUKTURY
I ROZWOJU

Unia Europejska
FunduSl Sp6jnoki

Projekt wsp6lfinansowany przez Uni~ EuropejskC! z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

o Zafctczniki graficzne, dostarczone i opracowane przez

Zamawiajctcego;
•

ObSfUg~

pracy Sctdu konkursowego, w tym:

o Zapewnienie udziafU osmiu niezaleznych przedstawicieli
zewn~trznych:

• dw6ch przedstawicieli f6dzkich uczelni wyzszych
(W tym jednej posiadajctcej uprawnienia do
ksztafcenia w zakresie architektury i urbanistyki),
• dw6ch przedstawicieli uczelni wyzszych spoza
todzi (w tym jednej posiadajctcej uprawnienia do
ksztafcenia w zakresie architektury i urbanistyki),
• dw6ch przedstawicieli organizacji zawodowych
architekt6w i urbanist6w,
• dw6ch przedstawicieli organizacji pozarzctdowych
wskazujctcych w ramach swoich statut6w dziafania
z zakresu co najmniej jednego z aspekt6w
rewitalizacji,
zgodnie
z
definicjct
zawartct
w Narodowym Planie Rewitalizacji, przy czym
stowe "rewitalizacja" nie musi bye dosfownie
wspomniane w statucie takiej organizacji.
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajctcym
ustali tryb klasyfikacji i zaproponuje czytelnct
wykfadni~ tego wymagania;
o Zapewnienie udziafu trzech os6b wskazanych przez

Zamawiajctcego;
o Zapewnienie

minimum

jednego

posiedzenia

sctdu

konkursowego;
o

Zapewnienie
mozliwosci
korespondencyjnego
uzgadniana stanowisk sctdu konkursowego (np.: pocztct
elektronicznct lub tradycyjnct);

o Skuteczne informowanie z co najmniej trzydniowym

wyprzedzeniem 0 terminie i miejscu posiedzenia Sctdu
konkursowego;
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o Zapewnienie na potrzeby posiedzen SqdU konkursowego
komputera z odpowiednim oprogramowaniem oraz
rzutnika, pozwalajqcych na prace z prezentacjami
multimedialnymi;
o Zapewnienie dla kazdego czfonka sqdu konkursowego
podczas
spotkan
warsztatowych
pocz~stunku
i posiedzen;
o Zamawiajqcy nie przewiduje wynagrodzenia dla czfonk6w
sqdu konkursowego;

•

Upublicznienie informacji

0

konkursie w

nast~pujqcych

mediach:

o CO najmniej w trzech t6dzkich gazetach codziennych;
o CO

najmniej
codziennych;

w

dw6ch

og61nopolskich

gazetach

o stronie internetowej Zamawiajqcego;

•

o

utworzonym i prowadzonym przez Wykonawc~ do tego
celu profilu na portalu spofecznosciowym, na kt6rym
b~dq zamieszczane na biezqco wszelkie informacje
o konkursie;

o

innych, wskazanych przez Zamawiajqcego.

Przyst~pujqC

do

prac projektowych
otrzymajq nast~pujqce materiafy:

uczestnicy

konkursu

o map~

dla cel6w projektowych obszaru obj~tego
konkursem wraz z inwentaryzacjami i ekspertyzami
technicznymi kamienic na obszarze b~dqcych wfasnosciq
gminy na obszarze obj~tym zadaniami szczeg6towymi;

o szczeg6towq

diagnoz~

spofecznq prowadzonq w ramach
analiz przygotowanych w ramach Projektu;

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
cz~sci obszaru miasta todzi pofozonej w rejonie ulic:

i
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Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya,
4
Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza ;
o wyniki warsztat6w urbanistycznych "Zszywanie Miasta"
w 2012 r., ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem wynik6w
warsztat6w deliberacyj nych;
o Raport
z
konsultacji
spofecznych
priorytetowych obszar6w Rewitalizacji
Centrum todzi na lata 2014-2020+;

dotyczqcych
Obszarowej

o raporty
przygotowywane
w
ramach
zam6wienia
"Opracowanie i przeprowadzenie programu partycypacji
spofecznej w procesie rewitalizacji centrum todzi",
realizowanego w ramach Projektu;

o analizy przygotowane w ramach Projektu:
•

analiza przyczyn powstawania pustostan6w,

•

analiza kryteri6w wyboru miejsca zamieszkania
i prowadzenia dziatalnosci przez mieszkaric6w
todzi,

•

analiza przestrzenna wyboru miejsc tymczasowego
zamieszkania przez student6w,

• diagnoza warunk6w zamieszkania;

o wytyczne urbanistyczne dla obszar6w priorytetowych
rewitalizacji opracowane przez Biuro Architekta Miasta;
o wytyczne Zarzqdu Dr6g i Transportu w todzi w zakresie
uzycia element6w mafej architektury na drogach, ulicach
i placach;
o inne;

•

4

Zapewnienie eksperckiego wprowadzenia uczestnik6w konkursu
w wyniki Projektu (prezentacja wynik6w w ciqgu co najmniej
czterogodzinnej sesji z przerwq);

Uchwa~a nr '"/41/14 Rady Miejskiej w todzi z dnia 29 grudnia 2014 r.
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•

Zapewnienie, ze uczestnikami konkursu b~dq zespofy
projektowe liczqce nie mniej niz trzy osoby i nie wi~cej niz
siedem os6b;

•

Zapewnienie, ze konkurs b~dzie zawieraf komponent
partycypacyjny, wfqczajqcy w prac~ mieszkanki i mieszkanc6w
(obecnych i potencjalnych) obszaru pilotazowego oraz innych
interesariuszy, w nast~pujqcych formach:
o minimum jeden trzygodzinny spacer z przewodnikiem,

kt6ry zaprezentuje uczestnikom konkursu histori~ rozwoju
obszaru oraz obecnq problematyk~ jego funkcjonowania.
Spacer powinien odbyc si~ przed przystqpieniem
zespoJ6w projektowych do prac w ramach konkursu;
o

minimum jed no spotkanie warsztatowe, w kt6rym:
• zapewniony
b~dzie
udziaJ
przedstawicieli
uczestnik6w konkursu (co najmniej jedna osoba z
jednego zespoJu projektowego - uczestnika
konkursu),
• zapewniony
b~dzie
udziaJ
mieszkanek
i mieszkanc6w obszaru obj~tego konkursem,
a takze dziaJajqcych na tym obszarze os6b
prowadzqcych
dziaJalnosc
gospodarczq,
przedstawicielek
przedstawicieli organizacji
pozostafych
os6b
pozarzqdowych
oraz
wyrazajqcych ch~c uczestniczenia w nim,
• praca odbywac si~ b~dzie w ramach grum
warsztatowych liczqcych od dziesi~ciu do
dwunastu
os6b,
moderowanych
przez
facylitator6w, przy czym kazdy z facylitator6w
powinien posiadac doswiadczenie w prowadzeniu
spotkan zrealizowanych w ramach proces6w
partycypacyjnych zwiqzanych z projektowaniem
lub planowaniem przestrzennym (urbanistycznym,
architektonicznym, drogowym itp.),
umozliwiajqce
b~dq
sale
• zapewnione
przeprowadzenie warsztat6w w maksymalnie
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dwunastoosobowych grupach. przy czym liczba
i wielkose sal powinna zapewniae organizacjf#
spotkania w warunkach komfortowych;
pomoce
bf#dq
• zapewnione
przeprowadzenia warsztatu;

niezbf#dne

do

• zapewniony bf#dzie Poczf#stunek dla kazdego
uczestnika warsztatow;
•

Zapewnienie. ze pracf# uczestnikow konkursu zakonczy
wystawa z publicznq prezentacjq wynikow konkursu obejmujqca
zorganizowanie w obszarze pilotazowym wernisazu oraz
trwajqcej
4
dni
wystawy.
podczas
ktorej
zostanq
zaprezentowane szczego~ rozwiqzan z koncepcji zawartych
w przedtozonych pracach konkursowych. Spotkanie poswif#cone
prezentacji wynikow prac powinno odbyc sif# z udziafem mediow
lokalnych i ogolnopolskich oraz bye otwarte dla mieszkanek
i mieszkancow todzi. ze szczegolnym uwzglf#dnieniem
mieszkanek i mieszkancow obszaru pilotazowego;

•

Zapewnienie
mozliwosci
skfadania
formalnych
pytan
dotyczqcych konkursu przez uczestnikow konkursu i udzielania
na nie publicznych odpowiedzi przez Wykonawcf# (np. na profilu
spofecznosciowym zafozonym przez Wykonawcf#).

Wym~g~n~

forma opracowania:

Wykonawca przekaze w postaci raportu tekstowego raport koncowy
z realizacji konkursu z podsumowaniem jego wynikow. w wersj i
drukowanej w liczbie trzech egzemplarzy oraz w we rsji elektronicznej
(CD) w formatach .pdf i .doc edytowalny (pliki MS Word). zapis danych
tabelarycznych w formacie .xls edytowalny (pliki MS Excel).
w przypadku wykonania ilustracji graficznych (w tym plansz
i dodatkowych fotografii. rysunkow) materiaf powlnlen zostac
dostarczony w plikach graficznych .jpg lub .tiff w wielkosci formatu 81
(plansze) i co najmniej A3 (pozostafe grafiki) oraz rozdzielczosci 300
dpi. Raport bf#dzie oparty 0 szablon graficzny, ktorego wzor dostarczy
Zamawiajqcy w ciqgu 14 dni od dnia podpisania umowy.
Raport
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w pracach konkursowych szczegolowe rozwiqzania b~dqce efektem
konkursu, z naciskiem na rozwiqzania dotyczqCe przestrzeni
publicznych (istniejqcych i nowo zaprojektowanych).
INFORMACJE DODATKOWE

Zakres przestrzenny konkursu okreslony zostaf w Zalqczniku nr 1 do
niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia.
Dwa tygodnie od podpisania umowy Wykonawca przedstawi do
akceptacji Zamawiajqcego projekt regulaminu konkursu, propozycje
skfadu sqdu konkursowego oraz harmonogram dalszych dziafali
zmierzajqcych do realizacji Zamowienia. W terminie trzech dni
roboczych od powyzszego przestawienia Wykonawca spotka si~
z Zamawiajqcym w jego siedzibie, celem omowienia zmian, na ktorych
wprowadzenie Zamawiajqcy b~dzie miat trzy dni robocze. Po tym
czasie nastqpi przestanie poprawionego regulaminu konkursu,
propozycji sktadu sqdu konkursowego oraz harmonogramu
i ostateczna ich akceptacja przez Zamawiajqcego.
Jako obowiqzujqce daty realizacji Zamowienia zaktada si~:
• 21grudzieli 2015 r. - sktadanie prac konkursowych i posiedzenie
sqdu konkursowego wraz z wyborem najlepszych prac
konkursowych
• 23 grudzieli 2015 r. - ogtoszenie wynikow oraz wernisaz wystawy,
• 30 grudzieri 2015 r. - ztozenie raportu kolicowego z realizacji
konkursu.
Wykonawca zapewni anonimowosc ztozonych prac konkursowych az
do rozstrzygni~cia konkursu. Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy
wszystkie materiaty niezb~dne do przeprowadzenia konkursu (w formie
elektronicznej) w ciqgu 14 dni od dnia podpisania umowy. Konkurs
b~dzie przeprowadzony w j~zyku polskim. Wykonawca zobowiqzany
jest poinformowac uczestnikow, ze wyniki konkursu nie Sq
obligatoryjne dla Zamawiajqcego.
Potencjalny Wykonawca Zamowienia, jak rowniez uczestnicy konkursu
przekazq Zamawiajqcemu autorskie prawa majqtkowe do przedmiotu
Zamowienia na wszelkich polach eksploatacji, w tym rowniez do
udost~pniania przedmiotu Zamowienia na licencji CC BY 3.0 Polska
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(Uznanie autorstwa 3.0 Polska).
Wszystkie dokumenty powstafe w wyniku Zamowienia powinny
zawierac logotypy Miasta todzi, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
oraz logo Unii Europejskiej i logo POPT 2014-2020 oraz informacje
o wspoffinansowaniu Projektu ze srodkow Unii Europejskiej. Loga oraz
sposob ich umieszczenia, a taki:e szablon graficzny dla standardowych
dokumentow A4 dostarczy Zamawiajqcy.
Z wszystkich dziafan w ramach umowy zawartej z Wykonawcq
powstanie dokumentacja multimedialna, ktorq wykona podmiot
zewn~trzny.
Wykonawca b~dzie zobowiqzany do wspo-tpracy
w zakresie informowania tego podmiotu i umoi:liwienia wykonania
nagran i fotorelacji.

Termin i forma pJatnosci
Zamawiajqcy przewiduje
roku.
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