Katowice, 10.04.2020r

Organizator Konkursu informuje, że z dniem 10.04.2020r Regulamin Konkursu w zakresie:
Rozdz. I pkt 1.6 otrzymuje brzmienie:
Wnioski, załączniki, a także ich uzupełnienia i wyjaśnienia na wezwanie Organizatora, Uczestnicy Konkursu przekazują
wyłącznie w formie określonej w Rozdziale II Regulaminu.

Rozdz. I pkt 4.1 poz. 6 otrzymuje brzmienie:
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – zgodnie z Rozdz. II Regulaminu.

Rozdział II pkt 1 oraz 2 otrzymują brzmienie:

ROZDZIAŁ II
SKŁADANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
1.

FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
1.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy sporządzić w języku polskim, według wzoru określonego
ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.
Do Wniosku należy załączyć ewentualne pełnomocnictwo (ZAŁĄCZNIK NR 2).
Do Wniosku należy załączyć oświadczenia (ZAŁĄCZNIK NR 3), ewentualny wykaz pozostałych dokumentów
(ZAŁĄCZNIK NR 4) wraz z tymi dokumentami (t.j. w przypadku konieczności powielenia Załącznika nr 1 ewentualne
dodatkowe strony stanowiące Załączniki 1b, 1c itd.) oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Istotnymi postanowieniami
umowy (ZAŁĄCZNIK NR 5).
Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz wymagane Regulaminem Konkursu ZAŁĄCZNIKI i pozostałe
dokumenty lub ich kopie Uczestnicy Konkursu składają przed upływem terminu wyznaczonego Terminarzem Konkursu:
a)
na piśmie w siedzibie Organizatora,
lub
w formie elektronicznej zapisane w formie plików pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób
b)
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Uczestnika zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, na adres e-mail (wymieniony w pkt 1.2) dla
korespondencji związanej z Konkursem.
Wymagane jest podpisanie każdego z dokumentów t.j. Wniosku, każdego z Załączników oraz każdego pozostałego
dokumentu załączonego wraz z wnioskiem kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Uczestnika zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Brak podpisu każdego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, będzie skutkowało uznaniem, że dokumenty te
nie zostały złożone prawidłowo.
Zaleca się spakowanie podpisanych dokumentów w formie pliku zip (za wyjątkiem pkt 1.6)
1.2. Wniosek oraz wymagane Regulaminem Konkursu ZAŁĄCZNIKI i pozostałe dokumenty powinny być podpisane przez
Uczestnika (Uczestników) Konkursu bądź przez ustanowionych pełnomocników, odpowiednio do wybranego przez
Uczestnika sposobu złożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
1.3. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu ustanowi pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być podpisane przez Uczestnika
Konkursu/każdego z Uczestników biorących w Konkursie udział wspólnie, bądź osoby uprawnione do reprezentowania
Uczestnika (Uczestników) Konkursu zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Odpowiednio do wybranego przez Uczestnika/Uczestników sposobu złożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w
Konkursie, pełnomocnictwo musi być podpisane
a) własnoręcznym podpisem Uczestnika/podpisami każdego z Uczestników biorących w Konkursie udział wspólnie w
przypadku składania wniosku na piśmie lub
b) kwalifikowanym podpisem elektronicznym Uczestnika/kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi każdego z
Uczestników biorących w Konkursie udział wspólnie w przypadku składania Wniosku w formie elektronicznej.

Strona 1 z 3

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

2.

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii na piśmie lub w formie elektronicznej
odpowiednio do wybranego przez Uczestnika/Uczestników sposobu złożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w
Konkursie.
Dokumenty składane w formie kopii wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Uczestnik Konkursu, Uczestnicy Konkursu
występujący wspólnie, pełnomocnik - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Osobą uprawnioną bądź osobami uprawnionymi do reprezentowania Uczestnika Konkursu jest osoba fizyczna bądź
osoby fizyczne, zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej Uczestnikiem Konkursu lub osobą upoważnioną bądź
osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te muszą być oznaczone klauzulą: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 2 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993r. O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1010 z późn.zm.) i dołączone odrębnie do Wniosku,
w zamkniętej kopercie trwale połączonej z Wnioskiem i pozostałymi dokumentami, w przypadku przesłania Wniosku w
formie pisemnej, lub przesłane wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie, w formie odrębnego
dokumentu
elektronicznego,
podpisanego
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym
osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Uczestnika zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Uczestnik Konkursu składa stosowne zastrzeżenie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.
Zaleca się ponumerowanie stron Wniosku wraz z ZAŁĄCZNIKAMI i ewentualnymi pozostałymi dokumentami oraz w
przypadku składania wniosku na piśmie - połączenie ich w sposób trwały.
Organizator informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie są jawne,
z wyłączeniem pkt. 1.6

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Wniosek można złożyć:
a) osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej w miejscu wskazanym w
Terminarzu Konkursu to jest:
Stowarzyszenie Architektów Polskich
SARP Oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9 (I piętro)
40-013 Katowice
b) w formie elektronicznej w sposób opisany w pkt 1 na adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem:
sarpkonkursparking@gmail.com
2.2. Składając Wniosek:
a) osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej opakowanie przesyłki powinno zostać oznaczone jako:
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W "KONKURSIE NA OPRACOWANIE
KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO W STREFIE KULTURY W KATOWICACH".
Nie otwierać przed 17.04.2020r. godz. 15.00.
oraz opatrzone nazwą i adresem Uczestnika Konkursu.
b) w formie elektronicznej w sposób opisany w pkt 1 na adres e-mail dla korespondencji związanej z Konkursem, w
tytule wiadomości należy wpisać: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W "KONKURSIE,
a w treści nazwę i adres Uczestnika Konkursu oraz adnotację:
W załączeniu WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W "KONKURSIE NA OPRACOWANIE
KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO W STREFIE KULTURY W KATOWICACH".
Nie otwierać przed 17.04.2020r. godz. 15.00.
2.3. Termin składania Wniosków upływa 17.04.2020 r. o godz. 15.00. Rozpatrzone zostaną tylko te wnioski, które zostały
dostarczone w wyznaczonym terminie.
Uczestnik odpowiada za właściwe złożenie Wniosku w wyznaczonym terminie.
2.4. Uczestnik Konkursu może zmienić lub wycofać Wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania Wniosków.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu Wniosku musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianych
dla złożenia Wniosku, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie:
ZMIANA / WYCOFANIE
WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W "KONKURSIE NA OPRACOWANIE
KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
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PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO W STREFIE KULTURY W KATOWICACH".
Nie otwierać przed 17.04.2020r. godz. 15.00.
2.5. W przypadku nadsyłania uzupełnień na podstawie wezwania, o którym mowa w Rozdziale I ust.8 pkt.8.7 należy złożyć
je w sposób i formie przewidzianych dla złożenia Wniosku, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały
dodatkowe oznaczenie
UZUPEŁNIENIE
WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W "KONKURSIE NA OPRACOWANIE
KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO W STREFIE KULTURY W KATOWICACH".
2.6. Analogicznie w przypadku gdy Uczestnik Konkursu składa wniosek w formie elektronicznej, zmianę, wycofanie bądź
uzupełnienie wniosku, Uczestnik składa również w formie elektronicznej.
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