REGULAMIN KONKURSU
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO
JEDNOETAPOWEGO, REALIZACYJNEGO
na opracowanie

KONCEPCJI
MODELOWEGO SCHRONISKA GÓRSKIEGO NA LUBANIU

Zamawiający (Organizator):
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
w imieniu którego występuje Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
Podmiot wspierający (Współorganizator):
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków
pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków
Konkurs SARP nr 1001

Kraków, 16 października 2020

Odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu
okres 13 października 2020 – 15 października 2020
Zamawiający informuje, że ze względu na rozbieżność pomiędzy materiałami konkursowymi a
materiałami promocyjnymi zapytania, które wpłyną na adresy e-mail:
konkurs-sgnl2020@sarp.krakow.pl oraz konkurs-sgnl2020@sarp.krakow.pl
Traktowane są za doręczone poprawnie oraz stanowią dokumentacją przedmiotowego.
1 (13 października 2020, godz. 14:30)
pytanie
1) Czy dobrze rozumiem, że zgłaszając wniosek wyłącznie w swoim imieniu
(posiadając uprawnienia w spec. architektonicznej do projektowania), mogę
pominąć załączniki i punkty we wniosku, dotyczące pełnomocnika (np na ostatniej
stronie wniosku można napisać "nie ustanowiono pełnomocnika")?
2) W takim wypadku jedyne co składam to:
1. wniosek (wraz z informacją o adresie do doręczeń)
2. załącznik 3.2.2. z nr uprawnień
Czy ma być dołączona kopia decyzji o nadaniu uprawnień? Nie znalazłam
informacji na ten temat.
3) Rozumiem też, że jeśli chodzi o dalsze postępowanie, wygrana w konkursie nie
jest jednoznaczna z podpisaniem umowy na prace projektowe (i nie jest to
zobowiązanie ani Uczestnika konkursu, ani Zamawiającego), ale koncepcja z
wygranej pracy może być wykorzystana przez inne biuro projektowe - tj. na etapie
składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie nie jest to jeszcze nic
wiążącego.
odpowiedź 1) Tak, w przypadku uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie nie ma
obowiązku ustanowienia pełnomocnika.
2) Tak, w przypadku uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie, który nie
ustanawia pełnomocnika. Nie ma konieczności dołączania kopii decyzji o nadaniu
uprawnień.
3) Regulamin Konkursu zakłada zaproszenie laureata konkursu do wykonania na
podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla
zadania pod nazwą Schronisko Górskie na Lubaniu, z zastrzeżeniem, że termin
zaproszenia nie jest znany na dzień ogłaszania konkursu, i będzie zależny od
możliwości i czasu pozyskania środków finansowych na powyższe.
W przypadku niezawarcia umowy z Uczestnikiem Konkursu, którego praca
została przez Sąd konkursowy uznana za najlepszą z przyczyn opisanych w pkt.
1.5.11. Regulaminu Konkursu: „Zamawiający może nabyć wszelkie niezbędne
prawa do szczegółowego opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz
innych elementów niezbędnych dla realizacji zadania pod nazwą Schronisko
Górskie na Lubaniu, na podstawie pracy konkursowej, która została przez Sąd
konkursowy uznana za najlepszą, bez udziału Uczestnika Konkursu”.
Ww. oznacza, że Regulamin Konkursu nie dopuszcza bezwarunkowego
i nieodpłatnego przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.
2 (14 października 2020, godz. 09:27)
pytanie
Proszę o informację, w jakim stopniu należy wykazać zdolność uczestnika do realizacji
zamówienia. Zgodnie z załącznikiem nr 3.2.2 wykaz osób wymagane jest
dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania (bez ograniczeń). W regulaminie pojawił się jednak
zapis "Wykaz osób potwierdzający spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 3.2.3.
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skierowanych przez Uczestnika do realizacji wraz z informacjami na temat ich
doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami"
odpowiedź Celem wykazania osoby/osób potwierdzających spełnianie warunku, o którym mowa
w pkt. 3.2.2. Regulaminu Konkursu wymagane jest jedynie złożenie oświadczenia na
druku stanowiącym załącznik nr F07 do Regulaminu Konkursu (wykaz osób na
potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 3.2.2. Regulaminu Konkursu).
3 (14 października 2020, godz. 15:48)
pytanie
Czy jednym z uczestników zespołu projektowego może być osoba będąca
pracownikiem jednego z sędziów konkursowych (ustawa Prawo Zamówień
Publicznych w przywołanym paragrafie tego nie precyzuje)?
odpowiedź Ze względu na zachowanie anonimowości uczestników Konkursu w stosunku do
członków Sądu konkursowego taka sytuacja jest dopuszczalna, z zastrzeżeniem pkt.
3.4.3. Regulaminu Konkursu: "Jakiekolwiek działania Uczestnika Konkursu, mogące
doprowadzić do naruszenia zachowania anonimowości Uczestnika Konkursu
w stosunku do członków Sądu konkursowego, mogą skutkować wykluczeniem
Uczestnika z Konkursu".
4 (14 października 2020, godz. 18:03)
pytanie
1) Czy w przypadku zgłoszenia do konkursu w formie konsorcjum zastosowanie ma
zapis 3.2.3. mówiący o tym, że każdy z członków konsorcjum powinien
legitymować się uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do
projektowania?
2) Czy też zastosowanie ma zapis 3.2.2 mówiący o tym, że w przypadku konsorcjum
wystarczy, by u tego uczestnika (przez uczestnika rozumiemy wszak konsorcjum,
jak podmiot wskazany w 3.1.1.-jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej) powyższe uprawnienia posiadała co najmniej jedna osoba?
Tytułem przykładu w skład konsorcjum (jako uczestnika konkursu) wchodzi lider
konsorcjum posiadający wszelkie uprawnienia projektowe oraz członek tego
konsorcjum, który tych uprawnień nie posiada, ale tworzy konsorcjum, które
wówczas legitymuje się dysponowaniem "co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania - vide
zapis 3.2.2.
odpowiedź 1) Zapis pkt. 3.2.3. Regulaminu Konkursu należy rozumieć, w taki sposób, że
spełnienie warunku uczestnictwa przez jednego z uczestników występujących
wspólnie jest wystarczającym dla uczestników występujących wspólnie o
dopuszczenie do udziału w Konkursie. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest
dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności architektonicznej do projektowania w zakresie niezbędnym do
realizacji zamówienia.
2) Jak w pytaniu i odpowiedzi nr 1 powyżej.
5 (14 października 2020, godz. 20:30)
pytanie
1) Czy Organizatorzy udostępnią uczestnikom konkursu mapę do celów
projektowych w pliku DWG lub DXF? W tej chwili w materiałach merytorycznych
jest tylko mapa w pliku PDF - do projektu konkursowego znacznie lepszy i bardziej
pomocny byłby plik CAD-owski.
2) Czy Organizatorzy dysponują opinią geotechniczną dla terenu inwestycji i czy taka
opinia zostanie udostępniona uczestnikom konkursu? Jest to kwestia szczególnie
istotna ze względu na:
a) posadowienie budynku schroniska i jego potencjalnych kondygnacji
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podziemnych (zwłaszcza, że w pobliżu jest nieaktywne osuwisko obejmujące część
pola namiotowego, czyli terenu inwestycji)
b) poziom wód gruntowych i chłonność gruntu - ze względu na wymagane w
konkursie zaprojektowanie studni z wodą pitną i biologicznej oczyszczalni ścieków
z rozsączaniem
3) Czy na mapie do celów projektowych pokazano wszystkie drzewa rosnące na
terenie inwestycji konkursowej? Ze zdjęć znajdujących się w materiałach
merytorycznych wynika, że drzew jest więcej, niż na ww mapie, natomiast Mapa
roślinności, znajdująca się również w materiałach merytorycznych, nie posiada
skali i szczegółowości odpowiadającej problematyce zadania konkursowego, czyli
uniknięcia potencjalnych kolizji budynku z istniejącymi drzewami, co należy do
wytycznych konkursowych (punkty 3.1.4.1 - 3.1.4.3). Czy Organizatorzy dysponują
dodatkową (obok mapy) inwentaryzacją istniejących drzew?
4) Czy Organizatorzy podadzą lokalizację, z której ma być doprowadzona energia
elektryczna do budynku schroniska i czy wymagane jest (bądź dopuszczone)
zaprojektowanie stacji trafo - wbudowanej w schronisko lub zlokalizowanej w
jego pobliżu? Potencjalna stacja trafo wspomniana jest w treści Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego obowiązującego na terenie inwestycji
odpowiedź 1) Zamawiający nie przewiduje udostępnienia innych materiałów niż stanowiące
załącznik do Regulaminu Konkursu.
2) Jak w pytaniu i odpowiedzi nr 1 powyżej.
3) Zamawiający nie dysponuje innymi materiałami, nie wyklucza się występowania
w terenie drzew nieujętych na mapie
4) W chwili obecnej brak możliwości doprowadzenia linii zasilania energii
elektrycznej. Obiekt musi być w tym zakresie samowystarczalny, co jest jednym
kluczowych zagadnień konkursu i będzie podlegać ocenie Sądu Konkursowego.
6 (15 października 2020, godz. 13:39)
pytanie
Chciałbym zadać pytanie dotyczące ilości członków w zespole projektowym. Zgłaszamy
się do konkursy jako pracownia i chcielibyśmy do dokumentów wpisać wszystkich
którzy w biurze będą pracować przy konkursie (6 osób), a np. pełnomocnictwo zawiera
tylko 4 miejsca. Czy to możliwe ?
odpowiedź Regulamin Konkursu nie stawia ograniczeń w liczbie uczestników konkursu oraz w
liczbie członków zespołu projektowego, istnieje możliwość modyfikacji załączników do
Regulaminu Konkursu w ww. zakresie z zastrzeżeniem, że musza one pozostać zgodne
co do treści.

Zgodnie z pkt. 1.2.9. Regulaminu Konkursu wyjaśnienia udzielone przez Organizatora są wiążące dla
wszystkich uczestników.

Kraków, 16 października 2020

Marcin Buczek-Palczyński

(miejscowość i data)
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