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Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. 

 

 

Znak sprawy: ZP-2402-1/13 

Pytania zainteresowanych konkursem zadane do 24 maja 2013 r. i odpowiedzi 

Zamawiającego: 

 

Pytanie 1: 

Odnośnie Rozdz. VIII ust. 3 pkt 3.2 Regulaminu Konkursu, wnosimy 

o sprecyzowanie zapisu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z 

późn. zm.) zgodnie definicją zawartą w § 3 pkt 6 r.w.t: "posiada wiedzę i 

doświadczenie w zakresie wykonania usług projektowych budynku lub budynków 

projektowanie powierzchni użytecznośći publicznej w tym laboratoryjnych) 

i wykazać się przynajmniej jedną zakończoną inwestycją (po wszystkich 

odbiorach, oddana do użytku) powstałą w oparciu o jego projekt, której 

wielkość zarówno kubaturowo, powierzchniowo jak i kosztowo co najmniej 

taka sama jak przedmiot konkursu (cały budynek a nie fragment kondygnacji)". 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania usług 

projektowych budynku lub budynków (projektowanie powierzchni użyteczności 

publicznej w tym laboratoryjnych). Nie jest jednak wymagana zakończona inwestycja. 

Jednakże Wykonawca musi wykazać się przynajmniej jedną zakończoną 

inwestycją (po wszystkich odbiorach, oddaną do użytku) powstałą w oparciu 

o jego projekt, której wielkość zarówno kubaturowo, powierzchniowo jak i 

kosztowo co najmniej taka sama jak przedmiot konkursu (cały budynek a nie 

fragment kondygnacji). 

 

 



Pytanie 2: 

 

Z uawagi na zakres, charakter i formę opracowania pracy konkursowej, 

termin złożenia prac konkursowych do dnia 12 czerwca 2013 r. jest 

niedostateczny dla wywiązania się uczestników konkursu z opracowania 

koncepcji spełniającej w sposób optymalny oczekiwania Zamawiającego co do 

rozwiązań architektonicznych, programowych, funkcjonalnych przy zachowaniu 

założeń ekonomicznych, wnosimy o wydłużenie terminu złożenia prac do dnia 

15 lipca 2013r. 

 

 Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Według Zamawiającego czas trwania konkursu podany w Regulaminie jest 

wystarczajacy na opracowanie prac konkursowych. 

 

 

Pytanie 3: 

 

Proszę o wyjaśnienie kwestii które załączniki (Zał. nr 2 i/lub Zał. nr 3) 

winni podpisać uczestnicy deklarujący chęć wzięcia udziału w konkursie w 

następującej konfiguracji: 

Spółka Cywilna + Osoba Fizyczna. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Regulamin określa, że Uczestnik biorący udział wspólnie wypełnia załącznik 

nr 3, przy czym spółka cywilna tez jest że Uczestnikiem biorącym udział 

wspólnie. 

 

 

Pytanie 4: 

 

Proszę o potwierdzenie, że poniższa lista załączników do wniosku o 

dopuszczenie do wzięcia udziału w konkursie jest kompletna i wystarczająca 

do złożenia kompletnego wniosku. 

 

Załacznik nr 1 

Zalącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

Zalącznik nr 4 

Załącznik nr 5 



Załącznik nr 6 

Załącznik nr 7 

Zalącznik nr 9 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Wykaz dokumentów i załączników wymaganych do złożenia razem z wnioskiem o 

dopuszczenie do udziału w konkursie jest określony w Rozdziale XV 

Regulaminu konkursu, a wymagania jakie muszą spełniać jego uczestnicy są 

opisane w Rozdziale VIII Regulaminu. 


