KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ DLA ZADANIA
„PLANETARIUM - ŚLĄSKI PARK NAUKI.
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO W CHORZOWIE”
PYTANIA DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE (NR 1):
1. Czy osoba fizyczna, lub zespół składający się z osób fizycznych musi posiadać ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 200 000,- PLN na etapie składania wniosków o dopuszczenie, czy takie
ubezpieczenie będzie wymagane przez Zamawiającego na etapie podpisywania umowy o
prace projektowe po rozstrzygnięciu konkursu? Jeśli ubezpieczenie jest wymagane przed
złożeniem wniosku jaki rodzaj potwierdzenia posiadania stosownej polisy jest wymagany
przez Organizatora?
ODPOWIEDŹ 1.:
Zgodnie z Regulaminem Konkursu Rozdz. I §8 pkt 8.4. b) Uczestnik zobowiązany jest
wykazać spełnienie wymagań Zamawiającego na etapie składania wniosku o dopuszczenie
do udziału w Konkursie.
Wymagana jest polisa lub kopia polisy OC potwierdzona podpisem za zgodność
z oryginałem lub inny dokument zgodnie z §1.1 pkt 11) Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
2. Z załączonych fragmentów dokumentacji w formacie PDF nie ma możliwości odtworzenia
poprawnej inwentaryzacji obiektu. Czy Organizator może udostępnić pozostałą
dokumentację inwentaryzacji obiektu w formacie PDF (tak aby w zestawieniu z już
udostępnioną można było uzyskać komplet wymiarów budynku) bądź ewentualnie w wersji
wektorowej np. DWG, DXF?
ODPOWIEDŹ 2.:
Zamawiający nie udostępnia innej dokumentacji obiektu.
3. Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,- PLN wymagane jest w czasie
fazy konkursowej czy wystarczy oświadczenie, że w razie otrzymania I nagrody i późniejszego
zamówienia będę posiadał takie ubezpieczenie.
ODPOWIEDŹ 3.:
Patrz: ODPOWIEDŹ 1.
4. Chcielibyśmy zorientować się czy na etapie składania wniosku o uczestnictwo w konkursie
należy podać w zespole architekta mającego uprawnienia do projektowania na terytorium
Polski czy wystarczy jeśli reprezentant zespołu jest architektem z uprawnieniami w Hiszpanii?
ODPOWIEDŹ 4.:
Zgodnie z Regulaminem Konkursu Rozdz. I §8 pkt 8.6. 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).

5. Według regulaminu konkursu uczestnik musi dysponować 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. Czy
w przypadku firmy z siedzibą za granicą (w tym przypadku Hiszpanii) wystarczające są
kwalifikacje równoważne tj. Uprawnienia do Projektowania i wpis na listę Architektów
w Hiszpanii?
ODPOWIEDŹ 5.:
Zgodnie z Regulaminem Konkursu Rozdz. I §8 pkt 8.6. 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).
6. Czy dokumenty takie jak: zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, zaświadczenie o
niekaralności również są wymagane?
ODPOWIEDŹ 6.:
Zaświadczenia nie są wymagane.
7. Jakie dodatkowe dokumenty mamy dołączyć do załącznika nr 9 ?
ODPOWIEDŹ 7.:
Dokumenty niezbędne w celu wykazania spełnienia wymagań Zamawiającego według
opisu Regulaminu Konkursu w szczególności Rozdz. I §8 pkt 8.4. b) oraz pkt 8.5.
8. Gdzie znajdziemy załącznik nr 10?
ODPOWIEDŹ 8.:
Na stronie internetowej Organizatora Konkursu t.j. SARP O/Katowice - w pliku „Załącznik
do Regulaminu nr 10”
http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_Planetarium_.html
9. W pkt.nr 8.4. b mowa jest o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Czy mamy je jakoś
udokumentować ?
ODPOWIEDŹ 9.:
Patrz: ODPOWIEDŹ 1.
10. Rysunek 05 Inwentaryzacja - rzut pietra sala główna antresola kopuły obserwatorium nie
działa. Czy mogą go państwo udostępnić raz jeszcze ?
ODPOWIEDŹ 10.:
Załącznik otwiera się w sposób prawidłowy.
11. Czy inwentaryzacja będzie dostępna w cyfrowej wersji edytowalnej ? Np. DWG ?
ODPOWIEDŹ 11.:
Zamawiający nie udostępnia innej wersji dokumentacji obiektu.

