KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ DLA ZADANIA
„INTERAKTYWNE CENTRUM BAJKI I ANIMACJI PRZY STUDIU FILMÓW RYSUNKOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ”

ODPOWIEDZI NA PYANIA DOTYCZĄCE WNIOSKÓW
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

PYTANIE 1
Good morning,
I write from the architect office xxxxxxxxxxx [nazwa pracowni usunięta]. I
would like to have some information (in English if possible) about the
architecture competition for the a cartoon interactive centre” in Bielsko-Biała,.
Waiting for your response, thank you so much in advance.
ODPOWIEDŹ:
Pytanie sporządzone w języku innym niż polski. Pytanie nie zostało rozpatrzone.

PYTANIE 2
Na portalu biznes-polska.pl pojawiła się informacja o konkursie, którego
tematem jest zaproponowanie najatrakcyjniejszej koncepcji architektonicznej i
programowej dla zadania związanego z utworzeniem Interaktywnego Centrum
Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej. Gdzie
mogę znaleźć wszelkie informacje na temat konkursu, ewentualne dokumenty
do pobrania
ODPOWIEDŹ:
Wszystkie informacje i materiały do pobrania zostały opublikowane na stronie
www.sarp.katowice.pl, w zakładce „konkursy” - „Konkurs Interaktywne centrum Bajki
i Animacji“.

PYTANIE 3
uprzejmie proszę o przesłanie
z góry serdecznie dziękuję,

warunków

konkursu

bielsko-biała.

ODPOWIEDŹ:
Wszystkie informacje i materiały do pobrania zostały opublikowane na stronie
www.sarp.katowice.pl, w zakładce „konkursy” - „Konkurs Interaktywne centrum Bajki
i Animacji“. Prosimy o pobranie Regulaminu I Załączników ze strony Organizatora
Konkursu.

PYTANIE 4
Mam pytanie w sprawie organizowanego przez Państwa konkursu. Czy istnieje
jakiś wzór wniosku o dopuszczenie w konkursie? Czy wnioski można nadsyłać
mailowo czy tylko listem poleconym? Czy znany jest już zakres opracowania?
Na stronie a-ronet.pl, (gdzie znalazłam informację o konkursie) ani na stronie
Studia Filmów Rysunkowych nie było linka do strony konkursu, z tąd moje
pytania.
ODPOWIEDŹ:
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Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie znajduje się na stronie
www.sarp.katowice.pl, w zakładce „konkursy” - „Konkurs Interaktywne centrum Bajki
i Animacji“.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz wymagane Regulaminem
Konkursu załączniki i pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale odpowiednim
terminie i według określonego wzoru:
1. Załącznik nr 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie
2. Załącznik nr 2 Pełnomocnictwo
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (JEDZ)
Wszystkie informacje i materiały do pobrania zostały opublikowane na stronie
www.sarp.katowice.pl, w zakładce „Konkurs Interaktywne centrum Bajki i Animacji“.
Prosimy o pobranie Regulaminu ze strony Organizatora Konkursu.

PYTANIE 5
Dzień dobry, bardzo proszę o odpowiedź dotyczącą składania wniosku przez
osobę fizyczną.
Z punktu 8.4 wynika, że oprócz swoich uprawnień architektonicznych osoba ta
musi dysponować osobą mającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjnej.
Czy ten konstruktor powinien osobno złożyć także formularz JEDZ? A architekt
powinien go załączyć do swojego wniosku?
Tak, zgadza się, zgodnie z Regulaminem ROZDZIAŁ I, POSTANOWIENIA
OGÓLNE, pkt. 8.4 d).
Uczestnik Konkursu, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
składa Oświadczenie, [w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
JEDZ], o którym mowa w pkt. 8.4. a) tiret pierwszy, dotyczące tych podwykonawców
(podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów).

PYTANIE 6
Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat warunków, jakie muszą spełnić
uczestnicy, ew. chcielibyśmy zostać dopuszczeni do udziału w konkursie. Jaki
zatem następny krok?
ODPOWIEDŹ:
Wszystkie informacje i materiały do pobrania zostały opublikowane na stronie
www.sarp.katowice.pl, w zakładce „konkursy” - „Konkurs Interaktywne centrum Bajki
i Animacji“. Prosimy o pobranie Regulaminu i Załączników ze strony Organizatora
Konkursu.
Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie znajduje się na stronie
www.sarp.katowice.pl, w zakładce „konkursy” - „Konkurs Interaktywne centrum Bajki
i Animacji“.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz wymagane Regulaminem
Konkursu załączniki i pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale odpowiednim
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terminie i według określonego wzoru:
1. Załącznik nr 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie
2. Załącznik nr 2 Pełnomocnictwo
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (JEDZ)
PYTANIE 7
A) Odnalazłam regulamin i dokument zgłoszenia. Na Państwa stronie jest jednak
problem z plikiem odnośnie zestawienia tabelarycznego powierzchni. Przy próbie
jego ściągnięcia lub zapisu na komputer wyświetla się informacja, że jest on
uszkodzony.
B) Czy dobrze zrozumiałam regulamin, że wniosek o dopuszczenie udziału w
konkursie zawiera załączniku nr 1,2,3 i oświadczenia z pkt. 8a) regulaminu?
ODPOWIEDŹ:
Na stronie organizatora zamieszczono dodatkowy załącznik 12a, który jest
zestawieniem powierzchni w formacie pdf.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz wymagane Regulaminem
Konkursu załączniki i pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale odpowiednim
terminie i według określonego wzoru:
1. Załącznik nr 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie
2. Załącznik nr 2 Pełnomocnictwo
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (JEDZ)
W Regulaminie nie istnieje pkt 8 a).
Załącznik 3 – o którym mowa w Regulaminie, ROZDZIAŁ I, POSTANOWIENIA
OGÓLNE pkt. 8.4.a) - Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ) należy wypełnić zgodnie z Regulaminem

PYTANIE 8
W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie
treści regulaminu konkursu w poniższym zakresie:
1. Prosimy o potwierdzenie, że w świetle zap1sow pkt. 8.4 Regulaminy,
Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie Uczestników Konkursu, którzy
prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą posiadającą
wymagane doświadczenie, wiedzę, potencjał techniczny, oraz którzy
dysponują:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej i będącą członkiem Izby
Architektów RP,
- oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej i będącą członkiem Polskiej Izby
Inżynierów
Budownictwa RP.
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ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z Regulaminem, ROZDZIAŁ I, POSTANOWIENIA OGÓLNE
pkt. 8.2.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne [posiadające
wpis do odpowiedniego rejestru] oraz […] które złożą w odpowiednim terminie
Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie według określonego wzoru oraz
wymagane Regulaminem Konkursu Załączniki i pozostałe dokumenty.
pkt. 8.4
Uczestnikami Konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu Ustawy PZP,
spełniający łącznie następujące warunki:
[...]
- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej dysponuje dla opracowania pracy konkursowej: co najmniej
jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w
specjalności architektonicznej i będącą członkiem Izby Architektów RP oraz co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej i będącą członkiem Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa RP,
Zgodnie z Regulaminem, aby spełnić warunki dopuszczenia do Konkursu,
wykonawca musi dysponować dwoma osobami, (co najmniej jedna z uprawieniami
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i co najmniej jedna z uprawieniami
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej). Jednoosobowa działalność
gospodarcza wklucza możliwość dysponowania dwoma osobami.
Natomiast Uczestnik Konkursu, może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom. W celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia składa Oświadczenie, [w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia JEDZ], o którym mowa w pkt. 8.4. a) tiret pierwszy dotyczące tych
podwykonawców (podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów).
Dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U. 2016 nr 65).
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski sporządzonym bądź poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty
sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod
uwagę.

PYTANIE 9
Czy wnioski o dopuszczenie udziału w konkursie można wysłać listem
poleconym lub przesyłką kurierską?
Zgodnie z Regulaminem, ROZDZIAŁ II
SKŁADANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź za
pośrednictwem firmy kurierskiej w miejscu wskazanym w Terminarzu Konkursu to
jest:
Stowarzyszenie Architektów Polskich
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SARP Oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice
2.2. Składając Wniosek osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej
opakowanie przesyłki powinno zostać oznaczone, jako:
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE
KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ DLA ZADANIA „INTERAKTYWNE
CENTRUM BAJKI I ANIMACJI PRZY STUDIU
FILMÓW RYSUNKOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ”.
Nie otwierać przed 28.10.2016 r. godz. 15.00.
oraz opatrzone nazwą i adresem Uczestnika Konkursu.
2.3. Termin składania Wniosków upływa 28.10.2016 r. o godz. 15.00. Rozpatrzone
zostaną tylko te wnioski, które zostały dostarczone Organizatorowi Konkursu we
wskazane miejsce w wyznaczonym terminie. W przypadku korzystania przez
Uczestnika Konkursu z usług firmy kurierskiej Uczestnik odpowiada za
właściwe złożenie Wniosku to jest we wskazane miejsce w wyznaczonym
terminie.

