
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ 
ROZBUDOWY TEATRU ZAGŁĘBIA W SOSNOWCU PRZY UL. TEATRALNEJ 

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

Pytanie  1  
Czy zapis Regulaminu Konkursu: 
spełnia określony warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie 
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz doświadczenia. 
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż w zespole 
opracowującym Pracę konkursową będzie uczestniczyć co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będąca członkiem Okręgowej 
Izby Architektów RP, która była lub jest autorem projektu budowlanego, który uzyskał ostateczną decyzję 
pozwolenia na budowę dla: 
- budowy lub przebudowy co najmniej 1 budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej 
niż 1.000 m2 wraz z towarzyszącym założeniem przestrzennym obejmującym zagospodarowanie terenu; 
zostanie spełniony wg Zamawiającego dla osoby, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będącej członkiem Okręgowej Izby Architektów RP oraz, która 
wchodziła w skład zespołu autorskiego budowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej 
niż 1.000 m2. Wskazana osoba nie była w tym przypadku projektantem głównym.  

Pytanie  2  
Czy będąc członkiem zespołu autorskiego oraz pełniąc rolę prowadzącego projekt w pracowni architektonicznej 
obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej około 9000m2, którym zarządzałem od fazy koncepcji 
po projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskując ostateczne pozwolenie na budowę w/w inwestycji spełniam 
wymagania z zakresu Rozdział III. pkt. 1.6 Regulaminu konkursu? 

Pytanie  3  
dot. pkt 1.6b Regulaminu konkursu 
Czy Uczestnik (osoba mająca uprawnienia architektoniczne) spełnia warunki dotyczące doświadczenia, jeśli był 
współautorem projektu, który był wykonywany u pracodawcy w przeszłości? Czy musi być głównym 
projektantem podpisującym projekt, czyli jednym z architektów, którzy są autorami takiego projektu (jak to w 
większości przypadków bywa)?  
 

Odpowiedź na pytanie 1,2,3: 
Projekt budowlany budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej, (o jakim mowa w treści 
Regulaminu Konkursu), w odniesieniu, do którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, został 
sporządzony przez projektanta (autora projektu) lub projektantów (współautorów projektu), posiadających 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz prawo 
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. 
Egzemplarze tak sporządzonego projektu budowlanego były dołączone do wniosku o pozwolenie na budowę. 
Organ administracji architektoniczno-budowlanej w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę wyszczególnia 
autora projektu budowlanego (projektanta) lub autorów (współautorów) projektu budowlanego (projektantów, 
współprojektantów), bądź przedmiotowa osoba, (co najmniej 1) lub osoby figurują w dokumentacji będącej 
załącznikiem decyzji organu. 
Uczestnik konkursu - pośród wymagań, które musi spełnić - wykaże, iż w zespole opracowującym Pracę 
konkursową będzie uczestniczyć, co najmniej 1 osoba o przywołanym doświadczeniu. 
Z punktu widzenia zapisów Regulaminu Konkursu nie ma znaczenia przydzielona funkcja wynikająca z 
organizacji pracy autorskich zespołów projektowych (projektant generalny, projektant główny, czy też członek 
zespołu projektowego). 
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Pytanie  4 
Czy do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie zalicza się Załącznik nr4 zatytułowany: 
"Oświadczenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie"? W regulaminie wymienione, jako 
niezbędne są załączniki nr 1 i 3, opcjonalnie potrzebny jest również załącznik nr 2.  
 
Odpowiedź na pytanie 4 
Oświadczenia zawarte w Załączniku nr 4 opatrzone są uwagą "(*) nie załączać do Wniosku o Dopuszczenie do 
Udziału w Konkursie". 
Akceptacja wszystkich Oświadczeń stanowiących Załącznik Nr 4 zawarta jest we Wniosku o Dopuszczenie do 
Udziału w Konkursie (Załącznik nr 1). 
 
 


