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PYTANIA – ODPOWIEDZI – część 2 

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w okresie od 11 lipca  do 15 lipca 2019 r.   

 

PYTANIE NR 2. / NR 3. / NR 4. 

Czy w załączniku A10 istotne postanowienia umowy o wykonanie dokumentacji projektowej  

i sprawowanie nadzoru autorskiego należy wypisać konkretne kwoty wykonania dokumentacji, 

dane osób do komunikacji między wykonawca i zamawiającym? Dane osobowe mogą się 

zmienić czy wpisane dane osobowe są wiążące? 
 

Czy do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie wymagane jest jedynie podpisanie, czy 

całkowite wypełnienie (pola z kropkami) załącznika A.10? 

W regulaminie mowa o: "Do Wniosku należy załączyć: oświadczenia stanowiące załącznik nr A.3 

oraz podpisany załącznik nr A.10" - czy tylko podpisany? Na tym etapie nie wiemy jeszcze kto 

dokładnie będzie kierować pracami projektowymi lub go zastępować (§11, 11.1). 

 

Czy jeżeli w konkursie bierze udział osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą 

podmiotowo zwolnioną z podatku VAT - potrzebny jest w załączniku A.10 - §7 fragment o 

podatku VAT? Jak rozumieć załącznik A.10? - Czy jest to tylko wstęp do umowy, czy wszystkie 

zawarte w nim warunki są negocjowalne na późniejszym etapie? 
 

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu rozdz. IV pkt 1.1. załącznik A.10 należy tylko podpisać. 

(bez wypełniania!). Podpisanie tego dokumentu oznacza akceptację zapisanych w nim istotnych 

postanowień umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego. 

Umowa (pokonkursowa na prace projektowe i sprawowanie nadzoru autorskiego) zawierająca m.in. 

wskazane w załączniku A.10 warunki, będzie przedmiotem negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki    

z Uczestnikiem Konkursu - autorem pracy konkursowej, która otrzyma I Nagrodę lub zostanie uznana 

przez Sąd Konkursowy za najlepszą i wskazaną do realizacji. Zapisy przeznaczone do uzupełnienia                

i wypełnienia występujące w załączniku A.10  będą podlegały ustaleniom i uzgodnieniom w czasie 

negocjacji między Stronami umowy – między Zamawiającym a Uczestnikiem Konkursu (po zakończeniu 

konkursu).   

Zgodnie z podaną nazwą załącznika A.10 są to tylko najważniejsze punkty paragrafów umowy dotyczącej 

szczegółowego opracowania pracy konkursowej.  

Na etapie składania Wniosku do udziału w Konkursie, nie należy wypełniać załącznika A.10, należy go 

tylko podpisać, gdy akceptuje się jego zapisy. 
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WYJAŚNIENIE ORGANIZATORA KONKURSU 

W uzupełnieniu zapisów rozdziału VIII pkt 2.5  Regulaminu Konkursu podaje się następującą 

informację: 

–   projekt Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego  

(ul. Kościuszki 49) 
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