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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 5-9  

 
 
Pytanie  nr 5 
Czy w razie zdobycia pierwszej nagrody oraz otrzymania zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z 
wolnej ręki można zmienić dane osoby, posiadającej uprawnienia do projektowania, którą uczestnik konkursu 
dysponuje ? 
Odpowiedź  nr 5 
Zmienić będzie można w uzgodnień z Zamawiającym. Mogą jednak wiązać się z tym komplikacje. Zmienia się 
bowiem autor projektu, który jednak swoimi uprawnieniami i dorobkiem gwarantuje Zamawiającemu realizację 
inwestycji. Autor, który „fikcyjnie” firmuje projekt konkursowy może nie chcieć uczestniczyć w dalszych pracach 
projektowych. Decyzja i ryzyko z tym związane należy więc do uczestnika konkursu.    
 
Pytanie  nr 6 
W regulaminie pkt 3.1 widnieje zapis iż koszt wykonania prac budowlanych zostanie określony w szczególności 
na podstawie wycen złożonych wraz z pracami konkursowymi. Załącznik nr B.6 , który jest wspominamy w w/w 
punkcie jest tabelką bilansową powierzchni - poza tytułem tabeli nie różni się niczym od załącznika B.7 
TABELA POWIERZCHNI. Jaka jest różnica między załącznikami? na podstawie którego należy wykonać 
przyszłą wycenę? 
Odpowiedź  nr 6 
Załącznik nr B.6 TABELA BILANSOWA dotyczy bilansu terenu zagospodarowania, podstawowych danych 
budynku oraz kosztów inwestycji i kosztu dokumentacji projektowej. Załącznik nr B.7 TABELA POWIERZCHNI 
dotyczy programu przyjętego przez uczestników konkursu. Wycenę inwestycji należy wyliczyć na podstawie 
projektu konkursowego obiektu i jego powierzchni.   
 
Pytanie  nr 7 
Czy osoba która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej ale nie jest członkiem Izby Architektów może być Uczestnikiem Konkursu ? Z informacji 
zawartych w Regulaminie wynika że zaświadczenie z Izby może zostać dostarczone po ogłoszeniu wyników 
konkursu.  
Odpowiedź  nr 7 
Zgodnie z Rozdziałem III, pkt 2, ppkt. 2.3 Regulaminu Konkursu i Załącznikiem A.3  warunek posiadania 
uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i bycia członkiem 
Izby Architektów RP musi być spełniony łącznie. Na etapie składania wniosków zaświadczenia nie są 
wymagane ale wymagane jest oświadczenie o ich posiadaniu (Załącznik A.3).  
 
Pytanie  nr 8 
Czy firma działająca jako Generalny Wykonawca może uczestniczyć w konkursie ? GW utworzy zespół w której 
składzie będzie osoba z odpowiednimi uprawnieniami.  
Odpowiedź  nr 8 
Jeżeli uczestnik konkursu będzie dysponował zgodnie z Rozdziałem III, pkt 2, ppkt. 2.3 Regulaminu Konkursu 
osobą fizyczną posiadającą uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez 
ograniczeń i będącą członkiem Izby Architektów RP oraz złoży oświadczenie zgodne z Załącznikiem A.3 to 
zostanie zakwalifikowany do udziału w konkursie.  
 
Pytanie  nr 9 
Co oznacza "Teren Opracowania Konkursowego" na Planszy Uwarunkowań? Czy jest to granica projektowanej 
zabudowy? Rozumiem, że możemy ująć w projekcie zagospodarowanie przestrzenne fragmentów terenu które 
wykraczają poza zaznaczony obszar? (np. przebudowa istniejącego parkingu, zaaranżowanie placu przed 
budynkiem) 
Odpowiedź  nr 9 
Teren opracowania konkursowego jest przybliżonym miejscem lokalizacji obiektu. Wszystkie prace 
wykraczające poza ten teren zostaną wnikliwie rozpatrzone. 


