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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 Uczestników Konkursu 

wraz z odpowiedziami w Konkursie na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania 

stadionu im. Edmunda Szyca i terenów przyległych w Poznaniu. 

Pytanie 1 

Czy zespół konkursowy może zostać rozszerzony w trakcie trwania konkursu, tj. czy dana 

praca może mieć więcej autorów niż wynikało to z wniosku do zgłoszenia w konkursie? 

Odpowiedź: 

Tak. We wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie podaje się dane Uczestnika, a nie 

autorów pracy. Uczestnik konkursu podany we wniosku (nawet kilka osób) nie musi być 

tożsamy z zespołem autorskim. Skład zespołu autorskiego to wykaz osób, którym przysługują 

autorskie prawa osobiste do składanego opracowania studialnego/pracy konkursowej. 

Uczestnik zobowiązany jest do złożenia załącznika nr 4 do Regulaminu – Karta identyfikacyjna 

złożonego opracowania studialnego/pracy konkursowej dwukrotnie, wraz z opracowaniem 

studialnym oraz wraz z pracą konkursową. Jeżeli do opracowania pracy konkursowej 

konieczne było rozszerzenie zespołu autorskiego podanego w I etapie Konkursu, Uczestnik 

zobowiązany jest podać w II etapie konkursu poszerzony skład w załączniku nr 4, składanym 

wraz z pracą konkursową. 

Pytanie 2 

Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ale chcąca wziąć w udział  

w konkursie prywatnie, może zgłosić się do konkursu jako osoba fizyczna? 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 330 ustawy Prawo zamówień publicznych, uczestnikami konkursu mogą być 

osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej. 

Zamawiający nie narzuca Uczestnikom formy prawnej występowania w Konkursie. 

Pytanie 3 

Czy przewidują Państwo możliwość wydłużenia terminów złożenia projektów? 

Odpowiedź: 

Organizator nie przewiduje wydłużenia terminów złożenia opracowania studialnego i pracy 

konkursowej. 

 

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić przy składaniu wniosków o dopuszczenie do udziału 

w Konkursie. 

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 
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