„KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ
WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ I URZĘDU MIEJSKIEGO W CZECHOWICACH–DZIEDZICACH”

PYTANIA FORMALNE DO KONKURSU NR1:
1)

Z Regulaminu Konkursu na: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej Miejskiej
Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego w Czechowicach – Dziedzicach
wynika, że do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie jest wymagane:
- Wniosek o dopuszczenie - Załącznik nr 1
- Oświadczenie z art. 22 ustawy PZP – Załącznik nr 2
- Oświadczenie art. 24 ust.1 ustawy PZP – Załącznik nr 3
- Ewentualne pełnomocnictwo.
Czy to wszystko?
Tak.

2)

Czy do wniosku o udział w postępowaniu trzeba dołączać kserokopie
uprawnień osób projektujących, czy wystarczy tylko oświadczenie?
Wystarczy oświadczenie.

3)

Czy do wniosku o udział w postępowaniu trzeba dołączać listę osób biorących
udział przy pracy konkursowej (projektanci i sprawdzający)?
Nie, należy ją dołączyć do pracy konkursowej – zał. nr 4.

4)

Pytanie na temat możliwości uczestniczenia w konkursie.
W momencie przystępowania do konkursu będę posiadał uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
jednakże nie będę członkiem Izby Architektów. Egzamin na uprawnienia
budowlane zdałem w grudniu 2012 (uprawnienia otrzymam 17.01.2013).
Natomiast członkiem Izby Architektów stanę się na najbliższej sesji Rady Izby
w Lutym 2013.
Czy w związku z powyższym mogę przystąpić do konkursu? Nadmienię iż
spełniam wszystkie pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie. W dniu
składania prac konkursowych będę oczywiście członkiem Izby Architektów
RP.
Nie – warunki formalne należy spełnić w dniu składania wniosków.
Można natomiast zgłosić się do Konkursu z osobą posiadającą
wymagane uprawnienia zgodnie z pkt 12 Regulamin.
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5)

Bardzo proszę o podanie wykazu dokumentów, które należy do Państwa
przesłać aby ZGŁOSIĆ SIĘ do konkursu na opracowanie koncepcji
wielofunkcyjnego obiektu.
Czy będzie to jedynie załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału
w Konkursie?
Załącznik 1, 2, 3 + ewentualne pełnomocnictwo.

6)

Proszę o wyjaśnienie zapisu punktu 14. "Miejsce i termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w konkursie" regulaminu "konkursu na
opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnego
obiektu użyteczności publicznej miejskiej biblioteki publicznej i urzędu
miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.":
Cytuje zapis: 14.1
"Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz materiały określone
w pkt.7 regulaminu(...)"
Proszę o sprecyzowanie, czym jest pkt 7 i o jakiej jest treści?
W Regulaminie pkt 14.1 winno być „Wnioski o dopuszczenie do udziału
w Konkursie oraz załączniki określone w pkt 13 (…)” – omyłka pisarska.

7)

Proszę o wyjaśnienie, dotyczące zakresu składanych dokumentów wraz
z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Pkt. 13.1 regulaminu:
e) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji prac
projektowych, posiadają wymagane uprawnienia wg załącznika nr 2;
f) oświadczenie o przeniesieniu na Organizatora Konkursu autorskich praw
majątkowych do pracy konkursowej w zakresie i zgodnie z pkt. 18,
wg załącznika nr 2;
Czy wymienione powyżej oświadczenia należy złożyć dodatkowo do
załącznika nr 2, czy też załącznik nr 2 stanowi owe wyjaśnienia.
Na załączniku nr 2 potwierdzamy wszystkie trzy pkt. c, e, f. Wystarczy
w 1-egzemplarzu.

8)

Pytanie dot. pkt. 13.1 ppkt. e):
Czy wszystkie osoby będące członkami zespołu muszą posiadać stosowne
uprawnienia, czy też wystarczy że posiada je jeden członek zespołu?
Wystarczy jeden Architekt uprawniony zgodnie z pkt 12 Regulaminu.
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9)

Czy w konkursie mogą startować 2 zespoły autorskie (prezentujące
oczywiście 2 prace): (…) „będące tym samym podmiotem gospodarczym” –
dopisek Sekretarza Sądu Konkursowego
Zgodnie z Regulaminem pkt 12 i 13 jeżeli uczestnikiem jest spółka
cywilna, to nie jest możliwe zgłoszenie dwóch- i więcej zespołów
autorskich w ramach jednego podmiotu gospodarczego.

10)

W regulaminie konkursu zamieszczonym na Państwa stronie jest poniższy
punkt:
"14.1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz materiały
określone w pkt. 7 Regulaminu Konkursu w zamkniętej kopercie z napisem
„WNIOSEK
–
KONKURS
NA
OPRACOWANIE
KONCEPCJI
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ
WIELOFUNKCYJNEGO
OBIEKTU
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ I URZĘDU MIEJSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH”
należy składać osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru w siedzibie...."
O jakie materiały dodatkowe, określone w punkcie 7 regulaminu chodzi?
W tym punkcie podane są kryteria oceny prac konkursowych. Chciałabym
upewnić się, że jedyne wymagane załączniki do wniosku to załącznik nr 2
i nr 3 (pełnomocnictwo jak rozumiem dotyczy wyłącznie uczestników
występujących wspólnie a nie np. osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą?)
Odpowiedź jak na pytania nr 5 i 6. Pełnomocnictwo nie jest wymagane
przy działalności gospodarczej.
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