Kraków, dnia 20.01.2022 r.
Wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu
Dotyczy:

Dwuetapowy konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Instytutu Ekspertyz
Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie – sygn. AG.240.18.2021

Organizator konkursu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął za pośrednictwem
platformy, o której mowa w Rozdziale I pkt. 10 Regulaminu konkursu – czyli w sposób zgodny z jego
postanowieniami – jeden wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu.
Jednocześnie Organizator konkursu informuje także, iż za pośrednictwem wiadomości e-mail
otrzymał jeden wniosek o wyjaśnienie Regulaminu konkursu, na który, dokładając należytej
staranności, zdecydował się udzielić odpowiedzi. Poniżej treść zapytań oraz treść udzielonych
odpowiedzi:
Treść zapytania nr 1:
„Mając na uwadze fakt iż jesteśmy międzynarodowym biurem architektonicznym, mamy biura
w Szwecji, Rosji oraz Polsce nasze kompetencje oraz doświadczenie projektantów są podzielone na
różne biura oraz lokalizacje geograficzne. Czy poniżej stawiany wymagania wykluczają architektów
z zagranicznymi, w naszym przypadku Szwedzkimi bądź Rosyjskimi kwalifikacjami i uprawnieniami
zawodowymi?”
Treść odpowiedzi nr 1:
Organizator konkursu wyjaśnia, iż zgodnie z pkt. V. 5 b) Regulaminu konkursu (akapit „Uwaga!”) na
potwierdzenie wykazania spełnienia warunków udziału w konkursie dopuścił także możliwość
wykazania przez Uczestnika konkursu kwalifikacji równoważnych, zdobytych w innych państwach, na
zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz.
2351 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1646). Mając powyższe na uwadze, treść Regulaminu konkursu nie wyklucza możliwości ubiegania
się o zamówienie architektów z zagranicznymi kwalifikacjami zawodowymi i uprawnieniami, o ile
przedstawią oni decyzje o uznaniu posiadanych kwalifikacji zawodowych na terenie RP oraz
zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.
Treść zapytania nr 2:
„Szanowni Państwo, w nawiązaniu do treści Rozdziału V pkt 5) lit. B Regulaminu konkursu dotyczącego
doświadczenia projektowego osób, którymi dysponuje uczestnik konkursu w szczególności dot.:
- projektanta w specjalności architektonicznej
- projektanta technologa
- projektanta o specjalności instalacyjnej w zakresie branży sanitarnej
- projektanta o specjalności instalacyjnej w zakresie branży elektrycznej i elektroenergetycznej,
wnioskujemy o zmianę warunku dot. doświadczenia dla ww. projektantów poprzez wykreślenie
warunku ograniczającego tj. wykazania się referencjami dla obiektów wybudowanych i oddanych do
użytkowania i tym samym wymogu pełnienia nadzoru autorskiego. Zwracamy uwagę, że w ciągu
1

ostatnich 5 lat została zrealizowana i oddana do użytkowania niewielka ilość obiektów mogących
spełnić wymóg posiadania powierzchni laboratoriów min. 3000m2. Wiele obiektów zostało
zaprojektowanych i jest w trakcie realizacji. Tym samym Zamawiający bardzo ograniczył możliwość
udziału w przedmiotowym konkursie. Prosimy o możliwość wykazania się doświadczeniem w realizacji
obiektów o powierzchni laboratoriów min. 3000m2, które zostały zaprojektowane w przeciągu 5-ciu
lat.”
Treść odpowiedzi nr 2:
Zamawiający pozostawia zapisy Regulaminu konkursu bez zmian.
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