
Kraków, dnia 27 lutego 2022 roku 

 

 

Dotyczy: dwuetapowy konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych 

im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie – sygn. AG.240.18.2021 

 

Informacja  

o wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie 

 

Do dnia 14 lutego 2022 roku do godz. 11.00 poprzez Platformę komunikacji elektronicznej złożone 

zostały 4 wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie.  

 

Wnioskom tym zostały nadane numery: 

• 4973, 

• 4996, 

• 4998, 

• 4005.  

 

Ze złożonych w terminie 4 wniosków o dopuszczenie po ich badaniu i weryfikacji formalno-prawnej 

dokonanej przez Sekretarza Konkursu stwierdzono, że 4 wnioski o dopuszczenie nie zawierały 

wymaganych Regulaminem konkursu dokumentów bądź dokumenty te wymagały wyjaśnień - w 

związku z czym Uczestnicy ci zostali wezwani w dniu 21 lutego 2022 roku do uzupełnienia wniosków o 

dopuszczenie: 

• 4973 - do wyjaśnień treści złożonego wniosku na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp, 

• 4996 – do wyjaśnień treści złożonego wniosku na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp oraz na 

podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp do przedłożenia dokumentów, o których mowa w 

Rozdziale V pkt. 5 Regulaminu konkursu, tj. dowodów określających, iż usługi zrealizowane 

przez osoby wskazane w przedłożonym Organizatorowi konkursu wypełnionym załączniku nr 

6 do Regulaminu konkursu, zostały wykonane należycie, 

• 4998 - do wyjaśnień treści złożonego wniosku na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp oraz na 

podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp do przedłożenia dokumentów, o których mowa w 

Rozdziale V pkt. 5 Regulaminu konkursu, tj. dowodów określających, iż usługi zrealizowane 

przez osoby wskazane w przedłożonym Organizatorowi konkursu wypełnionym załączniku nr 

6 do Regulaminu konkursu, zostały wykonane należycie, 

• 4005 – na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp do przedłożenia oświadczenia o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 

do Regulaminu konkursu, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w Rozdziale V pkt. 5 ww. Regulaminu konkursu, zgodnie z wzorem stanowiącym 

załącznik nr 6 do ww. regulaminu, dowodów określających, iż usługi zrealizowane przez osoby 

wskazane w przedłożonym Organizatorowi konkursu załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu, 

zostały wykonane należycie.  

Termin na złożenie odpowiedzi na wezwanie został wyznaczony na dzień 25 lutego 2022 roku. Do 

wyznaczonego terminu 3 Uczestników konkursu złożyło poprzez Platformę komunikacji elektronicznej 

uzupełnienia/wyjaśnienia wniosków o dopuszczenie.  



 

W wyniku formalnoprawnej weryfikacji przez Sekretarza Konkursu wniosków o dopuszczenie wraz z 

uzupełnieniami/wyjaśnieniami stwierdzono, co następuje:  

• 3 Uczestników konkursu złożyło poprawnie uzupełnienia wniosków o dopuszczenie, 

• 1 Uczestnik nie złożył odpowiedzi na wezwanie Organizatora konkursu. 

 

W związku z powyższym na podstawie wniosków o dopuszczenie oraz uzupełnień wniosków, do 

udziału w konkursie zostało dopuszczonych trzech Uczestników konkursu (4973, 4996, 4998). Jeden 

wniosek (4005) został odrzucony na podstawie art. 343 ust. 3 pkt. 2 ustawy Pzp.  
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