
 

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNEJ 

PRIORYTETOWEGO OBSZARU REWITALIZACJI CENTRUM W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TERENU FABRYKI PEŁNEJ ŻYCIA 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNEJ 
PRIORYTETOWEGO OBSZARU REWITALIZACJI CENTRUM W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TERENU FABRYKI PEŁNEJ ŻYCIA 

PYTANIA DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE (NR 1): 

 

1. Jak traktowad "Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wraz z przeprowadzeniem procesu 
partycypacji społecznej w ramach realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia 
Dąbrowy Górniczej”? Czy są to wytyczne projektowe, które przedstawiają wizje zamawiającego? Jak 
uczestnik konkursu ma traktowad przywołane opracowanie, które stanowi odpowiedź na zagadnienie 
konkursowe? 

ODPOWIEDŹ 1.: 
Rozdział III Regulaminu Konkursu zawiera Opis Przedmiotu Konkursu. 
W ustępie 2 Rozdziału III zawarto szczegółowy opis przedmiotu konkursu. 
W uwagach stwierdzono (cytat): 
„Ponadto należy uwzględnid: 
- wnioski z konsultacji społecznych zawarte w Koncepcji włączenia mieszkaoców w proces rewitalizacji 
śródmieścia Dąbrowy Górniczej - etap: opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wraz 
z przeprowadzeniem procesu partycypacji społecznej w ramach realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia-
rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej (Pronobis Studio);” 
Przywołane opracowanie nie stanowi wytycznych projektowych, przedstawiających wizje 
Zamawiającego - jest to materiały pomocniczy. 
 

2. Jak wypisywad wnioski w przypadku spółki jawnej, w której uczestnicy są jednocześnie reprezentantami 
firmy? Czy spośród siebie powinni wybrad pełnomocnika, jako główną osobę do kontaktu, czy z racji, że 
występują na równych prawach wystarczy, że jedno z nich się podpisze, czy może pod wnioskami 
i załącznikami podpisują się wszyscy? 

ODPOWIEDŹ 2.: 
Zgodnie z informacja zawartą w Załączniku nr 1 (Wniosek) Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo - załącza 
się tylko w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 
Inne sposoby reprezentacji na Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie powinny byd zgodne 
z zarejestrowaną formą reprezentacji. 
 

3. W załączniku 1 - wniosku - powielam pytanie o podpis. Jako uczestnika wpisujemy wówczas dane firmy 
(spółki) i jak wygląda sprawa z podpisem. Czy wymagana tutaj jest pieczątka firmy? Podobne pytanie 
pojawia się w przypadku zał. 3, 4a i 4b. Generujemy wówczas jeden dokument jako spółka i jak go 
wtedy podpisujemy? Czy każdy z reprezentantów musi przygotowad odrębny dokument i podpisad go 
samodzielnie? 

ODPOWIEDŹ 3.: 
Zamawiający nie określa formy organizacyjnej w jakiej Uczestnik/Uczestnicy wystąpią z wnioskiem 
o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 
Przypominamy, że sygnatura podpisów pod załącznikami zawiera powinna miejscowośd, datę, 
czytelny podpis Uczestnika (bądź Uczestników) Konkursu, lub pełnomocnika działającego w imieniu 
Uczestnika (bądź Uczestników) Konkursu. 
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4. Rozumiem, że sytuacja prostuje się gdy spośród siebie wybierzemy pełnomocnika. Czy gdy takowego 
nie trzeba będzie wybierad w naszym przypadku, to czy zał. 2 zostaje pominięty? Czy składamy pustą 
kartkę? A może przygotowujemy odrębne dokumenty dla każdego reprezentanta? 

ODPOWIEDŹ 4.: 
Patrz: ODPOWIEDŹ 2. 
 

5. Czy poza załącznikami 1-6 należy dołączyd jeszcze jakieś dokumenty aby złożony wniosek był 
kompletny? Jeśli tak, to jakie? 

ODPOWIEDŹ 5.: 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu Rozdz. II ust. 1 pkt 1.1: 
Do Wniosku należy załączyd (…) ewentualny wykaz pozostałych dokumentów (ZAŁĄCZNIK NR 5) wraz 
z tymi dokumentami 
oraz zgodnie z pouczeniem zawartym pod Załącznikiem nr 1: 
W przypadku większej ilości Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie należy powielid 
Załącznik nr 1 i zamieścid go jako Załącznik 1b (ewentualnie 1c itd.) oraz ująd to w Wykazie pozostałych 
dokumentów załączonych do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie (Załącznik nr 5). 
 

6. Załącznik nr 3 - oświadczenia. Czy w przypadku spółki praca konkursowa jest wykonywana w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej? Czy ten podpunkt tyczy się tylko dosłownie zarejestrowanych 
działalności gospodarczych? 

ODPOWIEDŹ 6.: 
Uczestnik Konkursu, którym jest spółka prowadząca działalnośd gospodarczą, pracę konkursową 
wykona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 
 

7. Czy w załączniku nr 5 wypisujemy wspomniane w załączniku nr 1 pozostałe załączniki (2-6), czy ten 
załącznik tyczy się tylko odrębnych dokumentów? Jakie dokumenty poza załącznikami należy dołączyd? 
Czy są to jakieś dodatkowe dokumenty potwierdzające, że uczestnik nie podlega wykluczeniu? 

ODPOWIEDŹ 7.: 
Patrz: ODPOWIEDŹ 5. 
 

8. Wraz z wnioskiem składamy tylko załączniki 2-6. Co z pozostałymi załącznikami, które były w pliku? 
Składamy je w późniejszym terminie? 

ODPOWIEDŹ 8.: 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu Rozdz. IV ust. 1 pkt 1.3 oraz Rozdz. IV ust. 3 pkt 3.7. pkt 3.8. 
 

9. Czy mogą byd wymagane dokumenty obrazujące sytuację finansową uczestnika (np. roczne 
sprawozdania finansowe)? Ustawa PZP porusza ten temat, nie jest o tym wspomniane w regulaminie 
konkursu. 

ODPOWIEDŹ 9.: 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu Rozdz. I ust. 8 pkt 8.4. i pkt 8.5. 


