
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ 
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO W STREFIE KULTURY W KATOWICACH 

 
Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie  

 
 
1. 
Czy ze względu na wyjątkowe warunki sanitarne związane z pandemią COVID-19 możliwe jest przesłanie 
wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie  w formie elektronicznej, w postaci skanów wydrukowanych i 
podpisanych dokumentów zamiast w formie pisemnej? Ograniczy to do zera ilość międzyludzkich kontaktów 
potrzebnych by pisemny wniosek dostarczyć tradycyjną pocztą. 
 
Odpowiedź: 
Nie przewiduje się możliwości przesyłania wniosku w postaci skanów podpisanych dokumentów. 
Wprowadzono zmianę w Regulaminie dopuszczającą wnioski składane drogą elektroniczną i podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 
2.  
Czy możliwa jest rezygnacja z zapisu regulaminu konkursu obligująca jego uczestników 
do dostarczenia w obu etapach prac konkursowych naklejonych na lekki sztywny podkład? 
Istnieje duże ryzyko, że w obecnej sytuacji sanitarnej  jury konkursu będzie obradowało zdalnie i analizowało 
nadesłane na konkurs projekty wyłącznie w formie elektronicznej a wydrukowane na podkładach plansze okażą 
się niepotrzebne. 
Plansze ze spienionego pcv są materiałem nietrwałym, praktycznie jednorazowym i nie podlegającym 
recyklingowi. W dobie kryzysu klimatycznego warto ograniczyć produkcję odpadów wszędzie tam, gdzie to 
możliwe.  
Ponadto konieczność wydrukowania i dostarczenia plansz na sztywnym podkładzie jest stosunkowo dużym 
obciążeniem budżetu szczególnie dla młodych i niedużych pracowni- rezygnacja z tego wymogu byłaby formą 
wsparcia takich firm w czasach nadchodzącej, spowodowanej pandemią, recesji. 
 
Odpowiedź: 
Sytuacja w kraju zmienia się dynamicznie. Składanie opracowań studialnych przewidziano na termin  23.06.2020r., 
a prac konkursowych na 21.08.2020 r, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów 
określonych Regulaminem. W przypadku wystąpienia okoliczności, wynikających z bieżących regulacji rządowych, 
uniemożliwiających dostarczenie opracowania studialnego lub pracy konkursowej za pośrednictwem operatora 
pocztowego lub firmy kurierskiej, Organizator poinformuje Uczestników o formie oraz sposobie złożenia 
opracowania studialnego lub pracy konkursowej. 
 
3. 
 W regulaminie konkursu określono, że sąd konkursowy wyłoni spośród nadesłanych w I etapie konkursu 
opracowań studialnych trzy prace, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu. Jednocześnie sąd 
konkursowy zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby opracowań studialnych dopuszczonych do II etapu 
konkursu do pięciu. 
 
W II etapu konkursu przewidziano 3 nagrody (pierwszą, drugą i trzecią) o łącznej puli 60 tys. zł. W regulaminie 
konkursu wspomniano też o możliwości przyznania wyróżnień, jednak nie określono ich kwot. Czy w przypadku 
dopuszczenia do II etapu pięciu prac pula nagród i wyróżnień zostanie zwiększona, czy raczej zostanie inaczej 
rozdysponowana - nagrody zostaną zmniejszone by móc przyznać pieniężne wyróżnienia? 
A może dwie z pięciu prac dopuszczonych do II etapu konkursu nie otrzymają żadnej gratyfikacji finansowej? 
Powszechną praktyką w konkursach dwuetapowych jest przyznanie gratyfikacji pieniężnej  
w postaci nagród i wyróżnień autorom wszystkich prac dopuszczonych do II etapu 
- jako swego rodzaju zwrot kosztów poniesionych przy przygotowaniu projektu konkursowego. 
W związku z powyższym uprzejmie proszę o doprecyzowanie regulaminu konkursu w tym zakresie. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zwiększenia łącznej kwoty przeznaczonej na nagrody. Zgodnie z Regulaminem 
Konkursu Rozdz. I ust 6 pkt 6.7. dla Sądu Konkursowego zastrzeżono prawo innego rozdzielenia kwoty nagród i/lub 
wyróżnień pod warunkiem wykorzystania całej kwoty na nie przeznaczonej. 
Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dopuszczenie do 
udziału w konkursie oraz przygotowaniem i złożeniem opracowań i prac w I Etapie Konkursu oraz w II Etapie 
Konkursu. Organizator/Zamawiający nie przewiduje zwrotu tych kosztów. 
 
4.  
Dzień dobry, czy ze względu na panującą epidemie związaną z COVID-19 możliwe jest przesłanie kompletnego 
wniosku o udział w konkursie w postaci elektronicznej poświadczonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym?  
 
Odpowiedź: 
Wprowadzono zmianę w Regulaminie dopuszczającą wnioski składane drogą elektroniczną i podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 
5.  
Proszę o informację czy planowane jest przesunięcie konkursu ze względu na zagrożenie epidemiologiczne z 
jakim mamy obecnie do czynienia. Termin rozpoczęcia prac nad konkursem przybiega na termin 17.04.2020 r 
(data złożenia wniosku o dopuszczenie) - niemożliwym jest rozpocząć pracę bez wizji lokalnej w terenie, która 
obecnie jest niemożliwa ze względu na powyższe zagrożenie. 
 
Odpowiedź: 
Prace nad konkursem zaczynają Uczestnicy, których złożony wniosek spełnił określone wymagania i na podstawie 
tego otrzymali oni zaproszenie do składania opracowań studialnych w I etapie konkursu, co planowane jest 
wstępnie do 11 maja br. Rozpoczęcie pracy nad konkursem bez zakwalifikowania się, Uczestnik podejmuje na 
własne ryzyko. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów określonych Regulaminem, jeśli sytuacja 
w kraju będzie tego wymagać, zachęcając równocześnie do złożenia wniosku niezależnie od zaistniałej sytuacji.  
 
6.  
Chcielibyśmy przygotować wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji 
urbanistyczno-architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach. Czy w związku z 
panującym stanem epidemii planujecie Państwo rozszerzyć możliwość zgłaszania się do konkursu poprzez 
drogę elektroniczną?  
W związku z pracą zdalną wielu biur architektonicznych taki sposób ułatwiłby zgłoszenie i znacznie zwiększyłby 
nasze bezpieczeństwo. Prosimy o rozpatrzenie takiej możliwości. 
 
Odpowiedź: 
Wprowadzono zmianę w Regulaminie dopuszczającą wnioski składane drogą elektroniczną i podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 
7. 
Chciałam zgłosić biuro, wobec powyższego mam kilka pytań. Jeżeli w skład spółki wchodzi dwóch wspólników, 
czy we wniosku niezbędne są dwa podpisy? Związku z czym, czy należy wypełnić pełnomocnictwo na którąś z 
wyżej wymienionych osób. 
 
Odpowiedź: 
Jeśli Uczestnikiem konkursu jest spółka, wniosek należy złożyć zgodnie z reprezentacją spółki określoną w KRS, 
lub zgodnie z reprezentacją spółki ustanowić Pełnomocnika.  
 
8. 
Czy z racji aktualnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego jest możliwość składania wniosków pocztą 
elektroniczną z zastosowaniem podpisu elektronicznego? 
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Odpowiedź: 
Tak, wnioski złożone drogą elektroniczną i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym będą traktowane 
równoważnie z wnioskami papierowymi.  
 
9. 
W zwiazku z oswiadczeniem o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1pkt. 12-22 oraz art. 24 ust. 5 
pkt 1-2 i 4-8 ustawy o pzp, czy dobrze rozumiem do wniosku o udzial w konkursie nie jest wymagane wykazanie, 
ze nie zachodza przeslanki wykluczenia, i ze jest do tego zobowiazy tylko zwyciezca po zakonczeniu konkursu? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
 
 
 
Równocześnie Organizator Konkursu informuje, że: 

- dopuszcza się pełnomocnictwa nie będące Załącznikiem nr 2, pod warunkiem, że zakres 
umocowania pełnomocnictwa będzie równoważny. 

- Załącznik nr 4 - “Wykaz dokumentów załączonych do wniosku” wypełnia się w sytuacji większej 
ilości Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie. Należy wtedy  powielić Załącznik nr 1 
i zamieścić go jako Załącznik 1b (ewentualnie 1c itd.) oraz ująć to w Wykazie pozostałych 
dokumentów załączonych do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie (Załącznik nr 4). 

 
 
 
 
 
 

10.04.2020 
Katarzyna Furgalińska 

Sekretarz Organizacyjny Konkursu 
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