
Zapytania od 12.10 do 24.10: 

 

1. Dzień dobry, czy mają Państwo możliwość przesłania innego linku do konkursu? 

 

Adres strony www podany w Regulaminie - 

https://platformazakupowa.pl/pn/trzebiatow/proceedings stanowi kompletne źródło 

informacji dot. Konkursu. Proszę sprawdzić postępowanie o ID 672512 będące oznaczeniem 

konkursu. 

 

2. Czy osoba fizyczna, architekt z uprawnieniami, prowadząca jednoosobową działalność może 

przystąpić do konkursu sama czy z projektantami branżowymi ( konstrukcja, sanitarka, 

elektryka, teletechnika, drogowiec)? Czy powyższa osoba (biuro projektowe) posiadająca 

pracowników na umowę o dzieło oraz umowę zlecenie, a chcą ująć ich w zespole projektowym 

jako projektantów oraz asystentów przystępuje sama do konkursu czy wraz z nimi jako 

uczestnikami konkursu, ustanawiając wówczas przedstawiciele – reprezentanta? 

 

Warunek udziału w Konkursie (dysponowanie na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez 

ograniczeń) oznacza, że co najmniej jedna osoba musi posiadać ww. uprawnienia. Od decyzji 

Uczestnika Konkursu zależy to, czy samodzielnie złoży wniosek o dopuszczenie do udziału w 

Konkursie, czy złoży ten wniosek wspólnie z innymi branżystami - jako uczestnicy Konkursu 

wspólnie biorący udział w Konkursie (zespół Uczestników Konkursu). To od pomysłu (koncepcji) 

autora Pracy Konkursowej (posiadającej uprawnienia) zależy czy będzie potrzebowała 

współautorstwa w tworzeniu swojej pracy. Jeśli osoba prowadząca biuro projektowe posiada 

wymagane warunkiem uprawnienia, to warunek udziału w Konkursie pozostanie spełniony, 

jednocześnie osoba ta bezpośrednio dysponuje pozostałymi branżystami, zlecając im 

opracowanie konkretnych rozwiązań (nie będą oni traktowania jako podmiot trzeci i nie będą 

wymagane zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów podmiotu trzeciego). Jednak jeśli 

Praca Konkursowa będzie wspólnym pomysłem (koncepcją) kilku branżystów, to bezwzględnie 

powinna wymienić w Załączniku nr 3a (Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie) 

wszystkich pozostałych branżystów jako współautorów (zespół autorski), co oznacza że będą to 

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie, dla których należy ustanowić 

Pełnomocnika. Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są w szczególności 

wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja (przez konsorcjum należy rozumieć także zespoły autorskie). 

3. Czy w rozdziale III w punkcie 1.6 lit. d) ppkt 2 w 4 akapicie nie powinna być literka d) oraz w 

pkt 1.7 również litera d) ? 

 

TAK, potwierdzam 

 

4. Czy jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jestem osobą 

samodzielnie biorącą udział w konkursie, w nazwie uczestnika konkursu wpisuje swoje imię i 

nazwisko czy nazwę firmy? Czy jeśli podaje nazwę firmy (jednoosobowa działalność 

gospodarcza) to w "Informacja o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w 

https://platformazakupowa.pl/pn/trzebiatow/proceedings


imieniu Uczestnika konkursu" powinnam podać swoje imię i nazwisko czy tylko w przypadku 

ustanowienia pełnomocnika? Czy w takim wypadku pola w rozdziale II i V pozostają puste? 

 
Jeśli Uczestnik Konkursu bierze w nim udział samodzielnie określa siebie jako Uczestnika wpisując 
pełną nazwę widniejącą w odpisie  z CEiDG, w zależności od tego jak został zarejestrowany: 
- czyli firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko albo  
- tylko imię i nazwisko, co wystarczy do zarejestrowania działalności gospodarczej dla osoby 
fizycznej. 
Jeśli Uczestnik Konkursu występuje samodzielnie i nie ustanawia Pełnomocnika, to w informacji 
o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika konkursu wpisuje 
tylko siebie (podając swoje imię i nazwisko). W takim przypadku pola w rozdziale II i V powinny 
pozostać niewypełnione. 

 

5. Gzie są dostępne materiały dotyczące przedmiotowego konkursu ? 

 

Adres strony www podany w Regulaminie - 

https://platformazakupowa.pl/pn/trzebiatow/proceedings stanowi kompletne źródło 

informacji dot. Konkursu. Proszę sprawdzić postępowanie o ID 672512 będące oznaczeniem 

konkursu. 

 

6. Czy w Konkursie może wziąć udział zespół z Ukrainy?  

 

Tak, określa to Rozdział III pkt. 1.1 : 

Uczestnikiem Konkursu może być: 

1. osoba fizyczna; 

2. osoba prawna; 

3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; zarówno krajowa jak 

i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadająca siedzibę/miejsce zamieszkania poza 

terytorium RP). 
 

 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/trzebiatow/proceedings

