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Dotyczy: Opracowania koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie 
Czernica wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. 
 
 Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 w zw. z art. 341 ust. 2 ustawy z 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 – dalej jako Pzp), Uczestnik konkursu zwrócił 
się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści regulaminu ww. konkursu. W związku z powyższym, Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
 

Pytanie 4: 
Dzień dobry, Czy wymóg regulaminu IX pkt. 2.4. a) o doświadczeniu w sporządzeniu projektu budowlanego jest spełniony 
przez osobę, która brała udział w sporządzeniu projektu budowlanego, który został przekazany inwestorowi (instytucji 
publicznej), ale nie został jeszcze złożony przez inwestora do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę? Zakładając 
że osoba ta posiadała przy sporządzaniu projektu odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający zmienia treść regulaminu konkursu w Rozdziale IX ust. 2 pkt. 2.4, który otrzymuje brzmienie: 
 
„2.4. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy 
wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 

a) minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności  architektonicznej  oraz posiadającą doświadczenie w sporządzeniu w okresie ostatnich 10 lat przed 
ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego, który uzyskał pozwolenie na budowę, budowy 
budynku oświatowego, szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotnej, o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, 
b) minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą doświadczenie w sporządzeniu w okresie 10 lat przed 
ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego, który uzyskał pozwolenie na budowę, budowy 
budynku, o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2. 

UWAGA: 
PRZEZ UPRAWNIENIA NALEŻY ROZUMIEĆ: uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie 
ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz 2351 (rozdz. 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) oraz w  Rozporządzeniu Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących 
przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220). 
PRZEZ BUDOWĘ NALEŻY ROZUMIEĆ wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego.” 

 
Jednoczenie Zamawiający zmienia treść regulaminu konkursu: 
1. w Rozdziale XIV ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 
„1. Uczestnik konkursu składa wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/703365  
nie później niż do dnia 15.02.2023 r. do godz. 12.00. 
UWAGA!!! 
O terminie złożenia wniosku decyduje czas ostatecznego dostarczenia wniosku, a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzania, decyduje czas wskazywany 
przez platformę. 
Przekazywany przez Uczestnika konkursu plik zawierający wniosek jest zaszyfrowany przez platformę bez możliwości jego otwarcia przez 
Zamawiającego przed upływem terminu otwarcia wniosku.” 
 

2. w Rozdziale XIX ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 
„3. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 15.02.2023 r. do godz. 12.00.” 

 
Niniejsze pismo stanowi integralną część Regulaminu Konkursu. 
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