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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 

Jesteśmy biurem architektonicznym, w którego zespole znajdują się architekci  

po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku architektura.  

Pytania dotyczą WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE:  

PYT. 1. Czy prawidłowym jest wytypowanie jednej osoby aby stała się Podmiotem do 

udostępnienia zasobów w zakresie architekt? (Zał. 1)  

PYT. 2. Czy podstawą dysponowania jest w naszym przypadku: bezpośrednio? (Zał.2)  

PYT. 3. Po otwarciu dokumentów są one nieprawidłowo sformatowane i znika znak przy 

zaznaczeniu właściwym. Czy prawidłowym jest zaznaczenie X przy odpowiedniej 

odpowiedzi? (Zał. 3a. 3b)  

PYT. 4. Załącznik 3C: Dysponujemy osobą posiadającą tytuł magistra inżyniera architekta, 

która będzie aktywnie uczestniczyć w procesie projektowym w konkursie. Czy prawidłowym 

jest wypełnienie: 1) zakres nieograniczony 2) bezpośredni, okres 12/2022 - 05/2023 3) tak,  

w zakresie architekta Jeżeli nie, jak powinno wyglądać uzupełnienie tego wniosku. 

Odpowiedź na PYT. 1: 

Jeżeli Uczestnikiem Konkursu jest biuro architektoniczne, nie ma potrzeby wytypowania 

jednej osoby, jako Podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie spełniania warunku udziału 

w Konkursie. Jeżeli Uczestnik Konkursu samodzielnie nie spełnia warunku udziału  

w Konkursie, zgodnie z pkt 10.6 Regulaminu, może (nie musi) polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów i wyłącznie w takim przypadku należy 

podać nazwy Podmiotów oraz zakres udostępnienia we wniosku o dopuszczenie do udziału 

w Konkursie, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu oraz złożyć Załącznik nr 3c do 

Regulaminu. 

Odpowiedź na PYT. 2: 

Tak, w przypadku Uczestnika Konkursu, który występować będzie jako biuro 

architektoniczne, jako podstawę dysponowania można wpisać: „bezpośrednio” lub zasób 

własny itp. 
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Odpowiedź na PYT. 3: 

Tak, prawidłowym będzie zaznaczenie X przy odpowiedniej odpowiedzi.  

Odpowiedź na PYT. 4: 

W przypadku Uczestnika Konkursu, którym będzie biuro architektoniczne, w którego zespole 

znajdują się architekci po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku architektura czy 

osoba z tytułem magistra inżyniera architekta, nie należy wypełniać załącznika nr 3c do 

Regulaminu.  

Informacje dotyczące osoby, o której mowa w pkt 10.4.1 Regulaminu, która będzie aktywnie 

uczestniczyć w procesie projektowym w Konkursie, należy podać w załączniku nr 2  

do Regulaminu.  

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić przy składaniu wniosków o dopuszczenie do udziału 

w Konkursie. 

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 
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