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2ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU 
OGRANICZONEGO, JEDNOETAPOWEGO, REALIZACYJNEGO 

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO 
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PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 1 W KRAKOWIE  
(DAWNEJ REZYDENCJI KRÓLEWSKIEJ W ŁOBZOWIE,  

PÓŹNIEJ SIEDZIBY PODCHORĄŻÓWKI) 
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ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 

Podmiot wspierający (Współorganizator): 

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków 
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Odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu 
okres 4-8 sierpnia 2022 

1 (4 sierpnia 2022) 
pytanie Czy uczestnikiem konkursu może zostać pracownia projektowa, której autorski zespół 

projektowy zawiera w składzie osobę (bądź osoby) która jest zatrudniona 
równocześnie w tej samej jednostce, co jeden z członków Sądu Konkursowego 
(Politechnika Krakowska)? Czy można przyjąć że  ta sytuacja nie stanowi podstawy do 
wykluczenia potencjalnego Wykonawcy z postępowania? 

odpowiedź Ze względu na zachowanie anonimowości uczestników Konkursu w stosunku do 
członków Sądu konkursowego taka sytuacja jest dopuszczalna, z zastrzeżeniem pkt. 
3.1.6. Regulaminu Konkursu: "W przypadku wystąpienia przesłanek z art. 345 ust. 2 
Ustawy prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności działań Uczestnika 
Konkursu, mogących doprowadzić do naruszenia zachowania anonimowości 
Uczestnika Konkursu w stosunku do członków Sądu konkursowego, praca konkursowa 
nie będzie podlegała ocenie". 

2 (4 sierpnia 2022) 
pytanie Proszę o informację czy zamawiający posiada i może udostępnić model cyfrowy (w 

formacie .dwg, .skp bądź innym) budynku Podchorążówki? 
odpowiedź Wszystkie materiały będące w posiadaniu Zamawiającego, zostały załączone zostały 

do regulaminu konkursu. 
3 (8 sierpnia 2022) 
pytanie w związku z uzyskaniem odpowiedzi dotyczącej ogrodzenia - ponieważ Zamawiający 

nie dysponuje koncepcją ogrodzenia - czy Organizatorzy konkursu nie widzą potrzeby 
uwzględnienia ogrodzenia w koncepcji zagospodarowania przedpola budynku, w 
którym siedzibę ma Wydział Architektury ? Temat wydaje się na tyle istotny, że 
zwracam się ponownie z prośbą o rozszerzenie zakresu konkursu o wspomniane 
ogrodzenie. 

odpowiedź Odpowiedzi na pytanie udzielono w serii pytań i odpowiedzi z dnia 04 sierpnia 2022 
 
Zgodnie z pkt. 1.2.10. Regulaminu Konkursu wyjaśnienia udzielone przez Organizatora są wiążące dla 
wszystkich uczestników. 

 
 

Kraków, 8 sierpnia 2022 Ernestyna Szpakowska-Loranc 
(miejscowość i data) SARP Oddział Kraków  

Sekretarz organizacyjny konkursu 
 

 

 

 

 


