
  

 

 

PLAC JULIUSZA KOSSAKA 1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI 
REGULAMINU KONKURSU DOTYCZĄCYCH DOPUSZCZENIA 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

ZZM.NP.26.2.86.21.UK 

Kraków, dnia 8 września 2021r. 

Do wszystkich Uczestników 

 

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.86.21.UK, którego przedmiotem jest konkurs na koncepcję 

przebudowy placu Juliusza Kossaka z elementami studialnymi przebudowy terenów wokół Dworku 

Kossakówka oraz plant przy ul. Retoryka, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, 
WYJAŚNIENIE DO TREŚCI REGULAMINU 

 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, 

wyjaśnień do regulaminu konkursu, na wyżej opisany zakres przedmiotowy. 

Pytanie nr 1: 

Proszę o jednoznaczne określenie czy osoba o której mowa w punkcie 3.2.2 

regulaminu musi równocześnie spełnić warunki określone w pkt 3.6.1.1? Czy na etapie 

składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie należy wskazać wszystkie 

osoby, które będą opracowywać dokumentację projektową (wyszczególnione w pkt 3.6 

Regulaminu Konkursu)? 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający informuje, iż na etapie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 

nie jest wymagane wykazanie innych członków zespołu ponad określonych w pkt 3.2.2. 

Regulaminu Konkursu, tj. wyłącznie architekta (3.2.4). 

Osoba o której mowa w puncie 3.2.2 Regulaminu Konkursu nie musi spełniać 

warunków określonych w punkcie 3.6.1.1. 

Zwracamy uwagę, iż wymagania wyszczególnione w punkcie 3.6 Regulaminu Konkursu 

dotyczą „Uczestnika (Uczestników biorących udział wspólnie) którego praca konkursowa 

zostanie uznana za najlepszą, przed podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej”. W konsekwencji nie są one wymagane na etapie składania wniosku o 

dopuszczenie do udziału w konkursie. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, 

wyjaśnienia do treści regulaminu stanowią jego integralną część, a przy tym 

z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na 

konieczność przedłużenia terminu składania ofert.  
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Z poważaniem, 
 

Benita Strzałka 
Sekretarz organizacyjny Konkursu na Plac Juliusza Kossaka 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Uczestnicy postępowania; 

2. Strona internetowa postępowania; 

3. a/a. 
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