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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 pytania, które wpłynęło od Uczestnika Konkursu 

wraz z odpowiedzią w Konkursie na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania stadionu 

im. Edmunda Szyca i terenów przyległych w Poznaniu. 

Pytanie 

Czy osoby fizyczne, biorące wspólnie udział w konkursie, nieposiadające działalności 

gospodarczej, mogę wystąpić pod nazwą autorską zespołu? Jeśli tak, to w którym miejscu 

można taką nazwę wpisać? 

Odpowiedź: 

Tak, osoby fizyczne, biorące wspólnie udział w Konkursie, nieposiadające działalności 

gospodarczej, mogą wystąpić pod nazwą autorską zespołu i taką nazwę można podać  

we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie w miejscu: 

„Uczestnik1 (imię, nazwisko i/lub imiona i nazwiska i/lub nazwa osoby prawnej).” 

W powyżej wskazanym polu muszą być wymienione również z osobna osoby fizyczne. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 5.6 Regulaminu, Uczestnicy mogą wspólnie brać 

udział w Konkursie, występując jako jeden podmiot – Uczestnik, ustalając pełnomocnika  

do reprezentowania ich w Konkursie i składając stosowne pełnomocnictwo. Dane 

pełnomocnika należy uzupełnić we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie  

w miejscu: 

„Imię, nazwisko osoby uprawnionej* do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika 

Konkursu 

*Osoba wskazana w dokumencie rejestrowym firmy lub pełnomocnik (dołączyć 

pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy itd.)” 

http://www.poznan.pl/
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Zamawiający dodatkowo informuje, że Pełnomocnikiem nie musi być inna osoba niż 

wymieniona w zespole autorskim – wystarczające będzie wyznaczenie jednej osoby  

z zespołu, która posiadać będzie stosowne pełnomocnictwo od drugiej osoby. 

Ponadto, Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku wspólnego występowania  

w Konkursie przez Uczestników, oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3a do Regulaminu, 

składa każdy z Uczestników z osobna. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w Konkursie w zakresie, w jakim każdy  

z Uczestników wykazuje spełnianie warunków udziału w Konkursie. 

Powyższą odpowiedź należy uwzględnić przy składaniu wniosków o dopuszczenie do udziału 

w Konkursie. 

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 
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