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Uczestnicy Konkursu 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w związku z art. 341 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły od Uczestnika Konkursu 

wraz z odpowiedziami w Konkursie na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania 

stadionu im. Edmunda Szyca i terenów przyległych w Poznaniu. 

Pytanie 1 

Czy załącznik nr 4 do regulaminu: karta identyfikacyjna powinna zostać złożona, jako drugi 

załącznik (pierwszy to praca pierwszego etapu) i oznaczona jedynie numerem 

identyfikacyjnym.  

Odpowiedź 

W pierwszej kolejności należy złożyć do wyznaczonego terminu Wniosek o dopuszczenie do 

udziału w Konkursie wraz z wymaganymi załącznikami. 

Załącznik nr 4 do Regulaminu należy złożyć wraz z opracowaniem studialnym w I etapie 

Konkursu oraz wraz z pracą konkursową w II etapie Konkursu jako odrębny załącznik, opisany 

zgodnie z pkt 17.2 Regulaminu Konkursu.  

Karta identyfikacyjna (załącznik nr 4 do Regulaminu) musi zostać opatrzona kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo elektronicznym podpisem 

osobistym. 

Pytanie 2 

W jakiej formie powinny zostać podpisane dokumenty. Czy wystarczy podpis kwalifikowany 

czy konieczne jest użycie podpisu elektronicznego w zakresie niniejszego konkursu? 

Odpowiedź 

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny. Wystarczy podpisać, a następnie przesłać 

dokumenty, które będą opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający 

informuje, że prawidłowym działaniem będzie również podpisanie dokumentów podpisem 

zaufanym albo elektronicznym podpisem osobistym. 

Pytanie 3 

Czy zamawiający przewiduje wprowadzenie form kubaturowych, a jeśli tak, to w jakim 

zakresie, czy jest to decyzja pozostawiona uczestnikom? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie form kubaturowych. W pkt 7 Załącznika nr 8 do 

Regulaminu Konkursu, zapisano propozycję usytuowania na terenie objętym konkursem 

jednego lub dwóch obiektów kubaturowych. Ostateczna decyzja w tym zakresie 

pozostawiona jest Uczestnikom Konkursu. Sposób przedstawienia form kubaturowych, 

istniejących i projektowanych, opisano w pkt 12.2.2. tiret trzecie Regulaminu oraz w pkt 

14.1.2. tiret trzecie Regulaminu. Z uwagi na urbanistyczny charakter konkursu, Organizator 

zrezygnował z przedstawiania detalu architektonicznego budynków.  

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić przy składaniu wniosków o dopuszczenie do udziału 

w Konkursie. 

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 
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