ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

Pytanie 1:
1. Czy składając wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie jako pracownia jesteśmy
traktowani jako jeden podmiot czy jako zespół uczestników wspólnie biorących udział? 2. Czy do
reprezentowania biura przez pełnomocnika, który nie jest osobą zatrudnioną w biurze i nie bierze
udziału w konkursie, wystarczy załącznik 2a do wniosku czy należy dołączyć pełnomocnictwo
poświadczone przez notariusza? 3. Czy w przypadku złożenia wniosku jako biuro projektowe każdy
z jego pracowników jest upoważniony do reprezentowania go czy każdy musi mieć potwierdzone
pełnomocnictwo załącznikiem 2a? 4. Co zawiera załącznik 2b, ponieważ nie możemy go otworzyć?
Czy plik ten jest również wymagany w przypadku startowania jako biuro? 5. Czy po okresie
rejestracji będzie można złożyć dodatkowe pełnomocnictwo jeżeli zajdzie taka potrzeba? 6. Na
którym etapie konkursu podajemy listę osób pracujących nad projektem, czy należy to uwzględnić
we wniosku lub załącznikach czy wystarczy w momencie złożenia pracy konkursowej. Czy
startując jako pracownia konieczne jest podanie wszystkich osób pracujących nad konkursem?
Odpowiedź na pytanie 1:
1.1. To, czy uczestnik jest traktowany jako jeden podmiot czy jako zespół biorący udział w
konkursie wspólnie, zależy od formy, w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza przez
pracownię.
1.2. Wystarczy oryginał pełnomocnictwa wg załącznika nr 2A podpisany przez osobę lub
osoby uprawnione do udzielenia takiego pełnomocnictwa w imieniu firmy, co powinno
wynikać ze stosownego dokumentu , np. wpisu do KRS . Kopię takiego dokumentu,
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez uczestnika, należy dołączyć do pełnomocnictwa
i załącznika nr 1A.
1.3. Do reprezentowania uczestnika - biura projektowego, wystarczy ustanowienie 1-go
pełnomocnika. Sposób udzielenia pełnomocnictwa jak w odpowiedzi nr 1.2.
1.4. Załącznik nr 2B to pełnomocnictwo dla uczestników wspólnie biorących udział w
konkursie.
1.5. Tak.
1.6. Zgodnie z informacją podaną w załączniku nr 1 „skład zespołu uczestnik wskazuje w
karcie identyfikacyjnej uczestnika załączonej w zamkniętej kopercie identyfikacyjnej do
pracy konkursowej”.

Pytanie 2:
Czy w grupie osób opracowujących samą koncepcję budowli może być osoba nieposiadająca
wykształcenia architektonicznego.?
Odpowiedź na pytanie 2:
Tak

Pytanie 3:
Chcialabym się zglosic do udzialu w konkursie, jednak nie jestem czlonkiem Polskiej Izby
Architektow, tylko niemieckiej. Nie znalazlam informacji czy to dopuszczalne....
Odpowiedź na pytanie 3:

Jest to dopuszczalne pod warunkiem, że uczestnik spełnia wymagania i złoży oświadczenie o
treści zgodnej z załącznikiem nr 1C.

Pytanie 4:
Czy w konkursie mogą wziąć udział studenci pod opieką prowadzącego posiadającego uprawnienia
architektoniczne?
Odpowiedź na pytanie 4:
Mogą o ile w zespole projektowym będzie osoba spełniająca wymagania podane w rozdziale
III i VIII regulaminu konkursu.

Pytanie5:
Czy uczestnik konkursu (architekt) musi prowadzić działalność gospodarczą ? (zał.1a _ pkt 4 ?)
Odpowiedź na pytanie 5:
Uczestnik konkursu powinien podlegać procedurze udzielenia zamówienia na wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie art. 67 ust. 1 pkt 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych .

