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Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

Odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu 
okres 16 października 2020 – 20 października 2020 

1 (17 października 2020, godz. 12:53) 

pytanie Szanowni Państwo - domyślnie oczywiście wiemy na jaki adres należy wysłać lub złożyć 
prace konkursowe w konkursie Schronisko Górskie na Lubaniu , ale nie ma tego jasno 
określonego i napisanego w Regulaminie konkursu . Wielka prośba albo o napisanie 
tego na stronie konkursowej albo o napisanie tego w sposób jednoznaczny i czytelny w 
piśmie zawiadamiającym o dopuszczeniu do udziału w konkursie. Czy prace można 
osobiście składać w godzinach pracy SARP Oddział Kraków niekoniecznie w dniu 4 
grudnia 2020 a jezeli tylko w tym dniu osobiście to do której godziny itp . A jeżeli 
poprzez kuriera to jak wysyłający otrzyma pokwitowanie ? itp Prośba wielka o 
uzupełnienie tych informacji - najlepiej na stronie konkursu 

odpowiedź Wszelką korespondencję pisemną, w tym również parace konkursowe, należy 
kierować wyłącznie na adres określony w Regulaminie Konkursu pkt. 1.2., tj.: 
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków 
pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków 
w terminach (w tym terminach godzinowych, jeżeli są wskazane) określonych w 
Regulaminie Konkursu pkt. 1.11. 

2 (19 października 2020, godz. 10:15) 

pytanie 1) Czy ja, jako osoba fizyczna, nieposiadająca uprawnień, zgłaszająca się 
samodzielnie jako uczestnik w konkursie, ale wykazująca dyspozycję osobą o 
której mowa w pkt. 3.2.2 Regulaminu mam prawo do udziału w Konkursie? 

2) Czy osoba posiadająca uprawnienia ma obowiązek potwierdzenia swojej 
dyspozycyjność, podpisując załącznik na którym została wykazana? 

odpowiedź 1) Tak, przy czym konieczne jest wówczas wskazanie sposobu dysponowania a w 
razie konieczności przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w Regulaminie 
Konkursu pkt. 3.3.2. 

2) Załączniki do Regulaminu Konkursu podpisuje wyłącznie uczestnik konkursu lub 
osoba przez niego upoważniona, z zastrzeżeniem oświadczenia o którym mowa w 
pkt. 1) powyżej. 

3 (19 października 2020, godz. 11:18) 

pytanie 1) Czy wnioski muszą się znaleźć w siedzibie SARP Oddział Kraków przed godziną 
14:00 w środę 21 października czy potwierdzenie nadania wraz ze stemplem 
pocztowym przed daną godziną, także jest traktowane jako złożenie wniosku w 
terminie wyznaczonym w regulaminie? 

2) Czy przedstawienie 2 osób posiadających uprawnienia w załączniku F07 jest 
wystarczające? 

3) Czy jako firma uzupełniamy także załącznik F02-pełnomocnictwo dla osób 
samodzielnych, wyznaczając w ten sposób jedną osobę do kontaktu oraz czy 
powinniśmy załączyć także do wniosku kopię pełnomocnictwa wewnętrznego 
umożliwiającą osobie podpisującej działanie z ramienia firmy? 

odpowiedź 1) Prace konkursowe, wnioski oraz wszelka inna korespondencja przysłana pocztą, 
kurierem lub składane w inny sposób, muszą dotrzeć do SARP Oddział Kraków w 
terminie określonym w Regulaminie Konkursu w pkt. 1.11. 

2) Zgodnie z Regulaminem Konkursu pkt. 3.2.2. wystarczającym jest dysponowanie 
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 
architektonicznej do projektowania w zakresie niezbędnym do realizacji 
zamówienia. 

3) Do decyzji uczestnika konkursu pozostaje, czy firmę reprezentuje/ą osoba/y 
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uprawnione do jej reprezentowania czy ustanowiony zostaje pełnomocnik. 

4 (19 października 2020, godz. 11:55) 

pytanie 1) Wniosek o dopuszczenie do konkursu dostarczę osobiście (jako pełnomocnik 
uczestników) – na kopercie nie umieszczam danych uczestników konkursu 
(rozumiem, że tak być powinno). Czy w takim razie mogę przygotować w dwóch 
egzemplarzach protokół zdawczo-odbiorczy zawierający dane przyjmującego 
(SARP), jak i przekazującego (moje - pełnomocnik uczestników)? Czy złożenie 
wniosku zostanie potwierdzone w inny sposób? 

2) W konkursie wezmą udział dwa podmioty (firmy). Czy w wykazie osób na 
potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 3.2.2. Regulaminu Konkursu 
(załącznik F07) w wierszu 3 (Podstawa dysponowania) mogę wpisać „właściciel 
podmiotu (uczestnika) 2”? Czy załączyć również na potwierdzenie ww. warunku 
kopię decyzji o nadaniu uprawnień o oraz zaświadczenie o przynależności do 
IARP? 

3) Czy umieścić w pełnomocnictwie oprócz wymaganych: imienia i nazwiska i miejsca 
zamieszkania pełnomocnika również jego numer telefonu i adres e-mail? 

4) Czy w przypadku braków lub nieścisłości we wniosku o dopuszczenie do konkursu 
(z załącznikami) będzie można wniosek lub załączniki do wniosku 
uzupełnić/wyjaśnić po otrzymaniu wezwania- czy istnieje możliwość wykluczenia 
uczestnika na skutek braków/nieścisłości we wniosku o dopuszczenie? 

odpowiedź 1) Regulamin Konkursu nie przewiduje wydawania potwierdzeń przyjęcia wniosku o 
dopuszczenie do udziału w konkursie. 

2) W zakresie „podstawy dysponowania” oświadczenie dotyczy osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane nie zaś podmiotu. Nie jest wymagane dołączenie do 
oświadczenia kopii decyzji o nadaniu uprawnień ani zaświadczenia o 
przynależności do IARP?  

3) Nie ma takiej konieczności – dane do korespondencji uczestnik wskazuje we 
wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. 

4) Zgodnie z Regulaminem Konkursu pkt. 3.4.2. ewentualne wezwania do 
uzupełnienia lub wyjaśnienia wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 
wraz z oświadczeniami i dokumentami, wysyłane będą pocztą elektroniczną 
na adres poczty e-mail wskazany przez Uczestnika Konkursu we wniosku 
o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

5 (19 października 2020, godz. 13:45) 

pytanie Czy wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie Schronisko górskie na Lubaniu 
można składać drogą mailową czy wyłącznie w formie pisemnej? 
Czy w przypadku wysłania wniosku w formie pisemnej oraz kopii wniosku drogą 
elektroniczną - zostanie zaakceptowania data przyjęcia wniosku pocztą elektroniczną? 

odpowiedź Dopuszcza się obie formuły składania wniosków: odręcznie podpisane przez osobę 

uprawnioną lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika Konkursu lub 

ich pełnomocnika i złożone w oryginale albo przesłane drogą elektroniczną i podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 

certyfikacyjne. 

6 (20 października 2020, godz. 09:17) 

pytanie w zeszłym tygodniu przesłałem listem poleconym wniosek o dopuszczenie do udziału 
w Konkursie. Niestety z tego, co widzę na potwierdzeniach poczty to przesyłka jest 
wciąż w drodze. Rozumiem, że decyduje dzień dostarczenia wniosku do organizatora a 
nie data nadania. Czy jest możliwość przesłania skanów wniosku pocztą mail? 

odpowiedź Jak w pytaniu i odpowiedzi nr 5 powyżej z dnia 19 października 2020, godz. 13:45. 
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Zgodnie z pkt. 1.2.9. Regulaminu Konkursu wyjaśnienia udzielone przez Organizatora są wiążące dla 

wszystkich uczestników. 

 
 

 
 
Kraków, 20 października 2020 

 
 

Marcin Buczek-Palczyński 
(miejscowość i data) SARP Oddział Kraków,  

Sekretarz organizacyjny konkursu 

 


