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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 osoba po ukończeniu studiów inżynierskich I stopnia gospodarki przestrzennej może 

wziąć udział w konkursie? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że o dopuszczenie do udziału w Konkursie może ubiegać się osoba 

posiadająca dyplom studiów inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna, natomiast 

wspomniane wykształcenie nie jest wystarczające dla spełnienia warunku udziału  

w Konkursie. 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Uczestnik wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 

między innymi urbanistą, czyli osobą posiadającą wykształcenie określone w pkt 10.4.1. 

Regulaminu. 

Nie mniej jednak, Uczestnik Konkursu może polegać na zdolnościach technicznych  

lub zawodowych podmiotu trzeciego, w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego 

w pkt 10.4.1. Regulaminu, zgodnie z zapisami pkt 10.6. Regulaminu. 

Pytanie 2 

Proszę o doprecyzowanie czy studenci pierwszego roku architektury krajobrazu mogą 

przystąpić do konkursu. 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą ubiegać się studenci 

pierwszego roku architektury krajobrazu, natomiast wykształcenie wskazanych osób nie jest 

wystarczające dla spełnienia warunku udziału w Konkursie. 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Uczestnik wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 

między innymi architektem krajobrazu, czyli osobą posiadającą wykształcenie określone  

w pkt 10.4.1. Regulaminu. 

Nie mniej jednak, Uczestnik Konkursu może polegać na zdolnościach technicznych  

lub zawodowych podmiotu trzeciego, w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego 

w pkt 10.4.1. Regulaminu, zgodnie z zapisami pkt 10.6. Regulaminu. 

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić przy składaniu wniosków o dopuszczenie do udziału 

w Konkursie. 

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 
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