Pytanie nr 1
W § 2.; pkt.; 2 podpunkt 3)a) regulaminu, organizator określił konieczność spełnienia następującego
wymogu: " wykonania co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano –
wykonawczej obiektu sportowego o pojemności min. 3 000 widzów." Natomiast w załączniku nr 8
określono ten sam wymóg w okresie ostatnich 3 lat. Czy projektanci posiadający w swoim dorobku
projekt tego typu obiektu sprzed okresu ostatnich 3 lat będą zakwalifikowani do konkursu?
Co w sytuacji gdy projektant zrealizował obiekt 15 lat temu i nie posiada dokumentu referencji - jednak
budynek powstał i spełnia lub spełniał swoją funkcję? Uważamy, że stawianie wymogu obiektu
sportowego z widownią 3.000 osób w sposób zupełnie niepotrzebny uszczupla wybór projektanta tylko
do biuro projektowych posiadających doświadczenie przy projektowaniu obiektów sportowych z
trybuną stadionową zamykając możliwość uczestniczenia w konkursie mniejszym (często bardziej
kreatywnym) biurom projektowym. Jeżeli celem Inwestora jest uzyskanie ciekawego w formie
stadionu będącego wizytówką Miasta powinien określić wymóg, który dopuści większą
ilość projektantów.
Proponujemy modyfikację zapisu wymogów na następującą:
"wykonania co najmniej dwóch wielobranżowych dokumentacji projektowych budowlano –
wykonawczych obiektów użyteczności publicznej w ciągu ostatnich 3 lat...".
Taki zapis gwarantuje, że inwestor wybierze pracownię doświadczoną w projektowaniu (obiekty
użyteczności publicznej to określenie szersze niż budynek sportowy, jednakże budynki sportowe
należą do projektów prostszych w projektowaniu niż np. hotele, szkoły czy służba zdrowia) a
jednocześnie stworzy możliwość startu większej ilości uczestników otrzymując zdecydowanie lepsze
końcowe materiały projektowe.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Intencją Organizatora (SARP oddział katowicki) było maksymalne otwarcie konkursu dla Uczestników
bez stawiania wymogów wstępnych dotyczących dorobku zawodowego, stanowisko Zamawiającego
(Urząd Miasta Chorzów) w trosce o uzyskanie wiarygodnego wykonawcy zamówienia spowodowało
zapisanie w regulaminie warunków brzegowych uczestnictwa w obecnym brzmieniu, gdzie wymóg
wykonania usługi referencyjnej w okresie ostatnich 3 lat jest wymogiem ustawowym. Po konsultacji z
przedstawicielem Zamawiającego uzyskaliśmy informację, że zgadza się na zmianę brzmienia zapisu
§ 2 ust 2 pkt 3) lit a) w następujący sposób :
a) wykonania co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej
obiektu sportowego o pojemności min. 3 000 widzów, lub dwóch wielobranżowych dokumentacji
projektowych budowlano – wykonawczych obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej
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min 3 000 m . (w okresie ostatmich 3 lat).

Pytanie nr 2
Chcemy wystartować w konkursie wspólnie z biurem arch. z Włoch.
Włosi mają wymagane doświadczenie w projektowaniu dużych obiektów sportowych.
Jakie dokumenty odnośnie potwierdzenia wykonania tych projektów do Państwa musimy dostarczyć?
Odpowiedź na pytanie nr 2
Analogicznie jak dla podmiotów polskich oświadczenie inwestora o wykonaniu dokumentacji obiektu
(minimum w fazie budowlanej) w sposób należyty (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - par.1.1 pkt 3) w formie oryginału
lub kopii poświadczonej przez uczestnika za oryginalność z tłumaczeniem dokumentu przez tłumacza
przysięgłego na język polski.

Pytanie nr 3
w regulaminie jest zapis
"a) wykonania co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej
obiektu sportowego o pojemności min. 3 000 widzów."
Nie ma tam informacji o terminie wykonania takiego projektu, natomiast w załączniku nr 8 należy
wymienić projekty wykonane w ostatnich 3 latach.

Skąd ta nieścisłość? Jeśli ktoś zaprojektował piękny duży sportowy obiekt 4 lata temu, to znaczy, że
nie może wziąć udziału w konkursie?
Wydaje się, że to musi być błąd w załączniku nr 8, bo byłby to zapis niedorzeczny.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Jest to wymóg ustawowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane - par.1.1 pkt 3 dla usług przyjęto cezurę czasową ostatnich trzech
lat.

Pytanie nr 4
1. Fragment Załącznika nr 4 do Regulaminu Konkursu brzmi:
Oświadczam (-y), że praca konkursowa:
1. została wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
2. nie została wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
Proszę o informację/podpowiedź jak należy odpowiedzieć na to pytanie na etapie składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w konkursie.
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zgodnie z prawdą (firma lub grupa firm startuje w konkursie w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej, zespół architektów w którym nie wszyscy prowadzą własną działalność gospodarczą i
nie startują na zaproszenie podmiotu nprowadzacego działalność gospodarczą wykonują pracę
konkursową poza ramami prowadzonej działalności gospodarczej)

Pytanie nr 5
Czy wypełniając Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu należy podać osobę kontaktową (będącą
jednocześnie pełnomocnikiem uczestników biorących wspólny udział w konkursie)?
Odpowiedź na pytanie nr 5
Tak, jeśli Uczestnik/Uczestnicy ustanowili pełnomocnika.

Pytanie nr 6
Proszę o informację potwierdzającą termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Odpowiedź na pytanie nr 6
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie nie uległ zmianie i upływa
14.08.2013r. o godz. 15:00.

