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Odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu 
okres 4 marca 2022 – 9 marca 2022 

1 (7 marca 2022, godz. 11:48) 

pytanie W związku z opublikowanymi odpowiedziami na pytania do konkursu SARP 1021 z dnia 04 
marca 2022 zwracam się z prośbą o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie 4. 
 
Jeśli warunek opisany w pkt. 3.2.4. jest spełniony dla opisanego w pytaniu wypadku proszę 
o potwierdzenie, że jest spełniony dla każdej sytuacji w której Uczestnik Konkursu 
dysponuje osobą, która: 

− posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez 
ograniczeń 

− wykonała usługę polegającą na wykonaniu jako autor dokumentacji projektowej 
(etapów koncepcji wielobranżowej, budowlanego i wykonawczego), koordynacji 
wielobranżowej dla obiektu użyteczności publicznej o powierzchni netto 2500 m2 lub 
większej oraz w ramach wyżej wymienionej usługi jest lub był zobowiązany do 
pełnienia nadzoru autorskiego dla danej inwestycji. 

Zakładam, że jeżeli Zamawiający dopuszcza do udziału uczestnika który jest w trakcie 
pełnienia nadzoru autorskiego, to istotne dla Zamawiającego jest samo zobowiązanie do 
wykonania nadzoru a nie jego faktyczne wykonanie i zakończenie. 
 
Zwracam również uwagę, że powyższa odpowiedź wymaga zmiany załącznika do wniosku o 
dopuszczenie do udziału w konkursie który wymaga określenia daty odbioru budynku do 
użytkowania. 

odpowiedź Nie przewiduje się zmiany pkt. 3.2.4. Regulaminu Konkursu. W ocenie Zamawiającego 

warunek „wraz z pełnieniem dla niej nadzoru autorskiego” jest spełniony zarówno w 

przypadku zakończenia nadzoru autorskiego jak i pełnienia nadzoru autorskiego na dzień 

składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie przez Uczestnika Konkursu. 

Warunku nie spełnia natomiast Uczestnik Konkursu, który był/jest zobowiązany do 

pełnienia nadzoru autorskiego, ale do jego wykonywania nie doszło. W przypadku gdy 

obiekt stanowiący referencje Uczestnika Konkursu nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie 

należy wpisać zamiast daty „w trakcie realizacji od …”. 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu pkt. 3.4.1. każdy wniosek o dopuszczenie do udziału w 
Konkursie wraz z oświadczeniami i dokumentami będzie indywidualnie zbadany pod 
względem spełnienia warunków określonych w Regulaminie Konkursu. 

 

W związku ze zgłoszonym przez jednego z Uczestników wnioskujących o dopuszczenie w konkursie 
problemem technicznym na platformie konkursowej, Zamawiający przekazuje poniżej link do 
szczegółowej instrukcji składania ofert: https://uek-
krakow.logintrade.net/public/instrukcje/skladanie_ofert_konkursowych_instrukcja_20211008.pdf 

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

wszystkich uczestników. 

 
 
 
Kraków, 10 marca 2022 

 
 

Rafał Zawisza 
(miejscowość i data) SARP Oddział Kraków,  
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