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Odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu 
okres 17 lutego 2022 – 3 marca 2022 

1 (23 lutego 2022, godz. 13:57) 

pytanie 1. Czy możemy złożyć projekt w języku angielskim? 
2. Jaka jest wielkość projektu w metrach kwadratowych? 
3. Jaki jest przewidywany koszt budowy lub całkowity kosztorys inwestycji? 
4. Czy dobrze rozumiemy, że do wstępnej selekcji potrzebujemy tylko zespołu 

architektów? A może potrzebujemy też współpracującego urbanisty albo/i 
projektanta krajobrazu? 

5. Czy dobrze rozumiemy, że po ogłoszeniu zwycięzcy jest możliwość rozszerzenia 
zespołu o dodatkowych inżynierów/doradców? 

6. Ile projektów konkursowych będzie zakwalifikowanych do Fazy 1, a następnie, ile 
do Fazy 2? 

odpowiedź 1. Nie, zgodnie z pkt. 1.4.4. Regulaminu Konkursu: „Konkurs prowadzony jest w 
języku polskim”. Skrócony opis konkursu w języku angielskim: ‘Rules and Subject 
of the  Competition – Summary’ jest do pobrania ze strony: https://uek-
krakow.logintrade.net/rejestracja/konkursy.html  

2. Ilość m2 przewidzianych dla budynku została opisana w punkcie 3.2. załącznika 
merytorycznego M01 - Opis przedmiotu Konkursu, opis lokalizacji inwestycji, 
założenia i wytyczne funkcjonalno-użytkowe.  

3. Planowany koszt obiektu został opisany w punkcie 1.7.1. Regulaminu Konkursu 
4. W punkcie 3.2.4. Regulaminu Konkursu zostały opisane wymagania jakie powinien 

spełnić Uczestnik Konkursu dot. dysponowania co najmniej jedną osobą zdolną do 
wykonania zamówienia, która „zostanie skierowana do jego wykonania, tj. (łącznie 
ta sama osoba):  
3.2.4.1. posiadającą niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, 
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 
koncepcji konkursowej oraz dokumentacji projektowej. 
3.2.4.2. posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie polegające na należytym 
wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na koordynacji wykonania jako 
autor lub współautor wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 
dla niej nadzoru autorskiego w trakcie realizacji dotyczącej budowy bądź 
kompleksowej przebudowy co najmniej 1 (jednego) obiektu użyteczności publicznej 
(w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) o powierzchni 
netto 2500 m2 lub większej, w ciągu ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.” 

5. Patrz odpowiedź nr 4. Dodatkowo na etapie zaproszenia do negocjacji (po 
konkursie), przed podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji 
projektowej, będzie wymagane od Uczestnika wykazania dysponowania osobami 
wskazanymi w pkt. 3.6.3. Regulaminu Konkursu. 

6. Do etapu II zostanie zakwalifikowanych projektów w liczbie określonej w pkt. 
1.4.1.3. Regulaminu Konkursu tj.: „nie mniej niż trzech i nie więcej niż pięciu 
uczestników Konkursu”. 

2 (25 lutego 2022, godz. 15:07) 

pytanie 1. W decyzji nr AU-2/6733/232/2015 z dnia 22.06.2015 r o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego nie znajdujemy zapisów dotyczących wskaźnika 
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki/terenu, w 
tym udział powierzchni biologicznie czynnej – czy Organizator dysponuje 
informacją w tym zakresie? 

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/02/Rules_and_Subject_of_the-Competition-Summary.zip
http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/02/Rules_and_Subject_of_the-Competition-Summary.zip
https://uek-krakow.logintrade.net/rejestracja/konkursy.html
https://uek-krakow.logintrade.net/rejestracja/konkursy.html
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2. W decyzji nr AU-2/6733/232/2015 z dnia 22.06.2015 r o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego znajdujemy zapis o uzyskanej dla inwestycji decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach znak: OO.4210.37.2012.JS z dnia 03.04.2013 r 
– czy Organizator może udostępnić w/w decyzję w celu zapoznania się z zapisami? 

3. Zaopatrzenie inwestycji w energię cieplną – czy Organizator posiada warunki 
techniczne przyłączenia inwestycji do miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC)? 

odpowiedź 1. Zamawiający nie dysponuje i nie wskazuje innych informacji, niż wskazane w ww. 
decyzji.  

2. Zamawiający dołącza decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach do niniejszych 
odpowiedzi na pytania. Jednocześnie, w związku ze zmianą (zmniejszeniem) 
parametrów inwestycji, Zamawiający zakłada, iż możliwe będzie pozyskanie nowej 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

3. Zamawiający nie posiada warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. 

3 (25 lutego 2022, godz. 15:51) 

pytanie Architekt przedstawiający referencje brał udział jako współautor w wykonaniu 
dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
budynku użyteczności publicznej o powierzchni > 2.500 m2, jednak nie miał wtedy 
uprawnień architektonicznych. Ma je teraz. Czy zespół posiadający taką osobę w 
składzie może brać udział w konkursie? 

odpowiedź Nie, ponieważ jako osoba nie posiadająca uprawnień, architekt przedstawiający 
referencje nie mógł – zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane – wykonywać 
nadzoru autorskiego. 

4 (2 marca 2022, godz. 17:07) 

pytanie Czy warunek opisany w pkt. 3.2.4 Regulaminu Konkursu zostanie uznany za spełniony 
w przypadku dysponowania osobą, która: 

− posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez 
ograniczeń 

− wykonała usługę polegającą na wykonaniu jako autor dokumentacji projektowej 
(etapów koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego), koordynacji 
wielobranżowej dla obiektu dydaktycznego o powierzchni ok 26 500 m2, i który to 
obiekt od 7 miesięcy jest w trakcie realizacji objętej nadzorem autorskim, a jego 
ukończenie planowane jest na grudzień 2023 roku 

odpowiedź Tak, zostanie spełniony. 

5 (3 marca 2022, godz. 13:05) 

pytanie Proszę o informację w/s warunków udziału w konkursie wspólników spółki cywilnej:  
1. czy spółka cywilna może być uczestnikiem konkursu, czy uczestnikami konkursu są 

osoby będące wspólnikami spółki cywilnej? 
2. jakie dane należy podać w załączniku UEK_F04 pełnomocnictwo wspólne? Czy 

w pkt 1 ,2 itd. Należy podać dane osobowe (imię nazwisko wspólnika) czy nazwę 
spółki cywilnej? 

odpowiedź 1. Spółka cywilna może być Uczestnikiem Konkursu, przy czym zwraca się uwagę na 
zapis pkt. 3.1.3 regulaminu konkursu. 

2. Zgodnie z umową spółki, którą zaleca się udostępnić wraz ze zgłoszeniem do 
udziału w konkursie. 

6 (3 marca 2022, godz. 15:10) 

pytanie 1. W pkt 3.6.4: podano dwie różne wartości wymaganych środków 
finansowych/zdolności kredytowej (250 tys. i 500 tys.), proszę o wyjaśnienie która 
z wartości jest wymagana przez Zamawiającego? 

2. Dot. opisu przedmiotu konkursu w zakresie istniejącego budynku Działu 
Technicznego - czy Zamawiający dopuszcza przebudowę i zagospodarowanie 
budynku na funkcje objęte konkursem? Czy budynek pozostaje w całości poza 
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zakresem opracowania i projektowane zagospodarowanie terenu powinno 
uwzględniać dojścia i dojazdy do istniejących wejść do budynku? 

odpowiedź 1. Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską – zapis powinien brzmieć: „środki 
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250 000,00 PLN brutto 
(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)”. 

2. Budynek działu Technicznego nie jest objęty konkursem, przy czym, zgodnie z 
załącznikiem M01 do Regulaminu Konkursu: „Zamawiający ma możliwość 
wewnętrznej aranżacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i dostosowania 
ich do formy nowego budynku jubileuszowego”. 

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

wszystkich uczestników. 

 
 
 
 
Kraków, 4 marca 2022 

 
 

Rafał Zawisza 
(miejscowość i data) SARP Oddział Kraków,  

Sekretarz organizacyjny konkursu 

 




















	UEK_odpowiedzi_na_pytania_uczestnikow_Konkursu_2022.03.04
	DECYZJA ŚRODOWISKOWA

