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Zestaw pytań do treści Regulaminu Konkursu 

nr 2 
Pytanie 1: 
Czy warunek dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia określony w pkt. 
II.1.4. Regulaminu Konkursu zostanie spełniony, 
jeśli  spółka zamierzająca uczestniczyć w 
Konkursie i nie posiadająca ani wśród 
wspólników, ani osób przez  nią zatrudnionych 
osoby legitymującej się posiadaniem 
wymaganego doświadczenia przedłoży zgodnie z 
art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych 
zobowiązanie  innego podmiotu o udostępnieniu 
na czas trwania prac konkursowych zasobów 
poprzez oddelegowanie osoby posiadającej 
wymagane regulaminem uprawnienia i 
doświadczenie, czy też konieczne jest wspólne 
uczestnictwo w Konkursie z osobą o 
wymaganym doświadczeniu jako jeden 
zespołowy Uczestnik Konkursu? 
Odpowiedź na pytanie 1: 
W sytuacji opisanej w pytaniu nie jest konieczne 
wspólne uczestnictwo w Konkursie jako jeden 
zespołowy Uczestnik Konkursu – Uczestnik 
Konkursu może dysponować osobą posiadającą 
wymagane doświadczenie czy to na podstawie 
umowy o pracę bądź innej umowy 
cywilnoprawnej bezpośrednio z tą osobą, bądź 
wskutek udostępnienia zasobu przez podmiot 
trzeci.  
Pytanie 2: 
Czy konsultanci-specjaliści, którzy będą 
współpracować z naszym biurem w 
wykonywaniu projektu muszą znaleźć się na 
dokumencie wykazu osób (str. 12, pkt II.2.2, ppkt 
h) już na etapie zgłoszenia do konkursu? 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Nie, osoby takie nie muszą znajdować się na 
wykazie osób składanym na etapie zgłoszenia do 
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Set of questions to the Rules of the Competition 
no. 2 
Question 1: 
Will the condition of having at disposal persons 
capable of performing the contract specified in 
point II.1.4. of the Rules of the Competition be 
considered fulfilled if a company that wishes to 
participate in the Competition and does not have 
neither among its partners, nor among its 
employees a person able to document the 
required experience, presents, in accordance 
with article 22a of the Public Procurement Law, 
an agreement with another entity in which that 
entity commits to make available to it resources 
for the time of the competition through 
delegating a person with the required licenses 
and experience, or is it necessary for the 
company and the person with the required 
experience to participate in the Competition 
jointly as a collective Competition Participant? 
Answer to question 1: 
In the situation described in the question joint 
participation as one collective Competition 
Participant is not necessary – the Competition 
Participant may have at their disposal a person 
with the required experience based on an 
employment contract or other types of civil law 
contracts with this person or as a result of a third 
party making resources available to them.  
Question 2: 
Should specialist consultants who will be 
collaborating with our office on the project be 
named in the document listing persons and 
entities participating in the competition (p. 12, 
point II.2.2, point h) already at the stage of 
application to the competition? 
Answer to question 2: 
No, such persons do not need to be named in the 
list of persons provided at the stage of 
application to the competition – the Organizer 



konkursu – Organizator wymaga wyłącznie 
wskazania w wykazie osób, osoby z 
uprawnieniami do projektowania w specjalności 
architektonicznej o odpowiednim 
doświadczeniu (określonym w Regulaminie).  
 Pytanie 3: 
Czy jest dozwolona współpraca z konsultantem 
(konstruktorem/akustykiem/urbanistą), kiedy 
ten równocześnie kooperuje z inną grupą 
uczestniczącą w konkursie?  
Odpowiedź na pytanie 3: 
Regulamin konkursu wyklucza współtworzenie 
Prac konkursowych przez różnych Uczestników 
Konkursu. Same konsultacje u podmiotu 
zewnętrznego w stosunku do Uczestników 
Konkursu mogą być w zgodzie z 
postanowieniami Regulaminu o ile nie zaburzą 
uczciwej konkurencji i nie naruszą zasady 
anonimowości poprzez umożliwienie 
przedwczesnego zidentyfikowania autorów 
prac.  
Pytanie 4: 
prosimy o wyjaśnienie, czy i na jakiej podstawie 
przyjęto, że „niezbędne doświadczenie 
uczestnika konkursu” potwierdzone 
zaprojektowaniem jednego, dowolnego 
budynku/zespołu budynków użyteczności 
publicznej (czyli np. dużego, prostego obiektu 
handlowego) o wartości czterokrotnie niższej niż 
wartość planowanej inwestycji jest 
wystarczającym warunkiem dla spełnienia 
szczególnie wysokich i specjalistycznych 
wymagań Zamawiającego sformułowanych w 
Regulaminie? 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Instytucja pytań i odpowiedzi ma na celu 
wyjaśnienie treści Regulaminu, nie zaś służyć 
dyskusji odnośnie do motywacji Organizatora co 
do wprowadzania poszczególnych postanowień 
Regulaminu.  
Pytanie 5: 
Regulamin określa, że Uczestnik konkursu winien 
wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą 
legitymującą się uprawnieniami do 
projektowania w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń, posiadającą niezbędne 
doświadczenie (patrz pytanie powyżej). 
Równocześnie w pkt. II.2.2. lit. h wymaga się 
złożenia dokumentu: „wykaz osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

requires only persons with a designing license in 
architecture who have the necessary experience 
(specified in the Rules of the Competition) to be 
on that list.  
Question 3: 
Is it allowed to collaborate with a consultant 
(structural engineer/acoustician/urban planner) 
if they also work with another group 
participating in the competition?  
Answer to question 3: 
The Rules of the Competition rule out 
collaboration between different Competition 
Participants on Competition Entries. Consulting 
with an entity external to the Competition 
Participants may be in accordance with the Rules 
of the Competition provided it does not disrupt 
fair competition and does not infringe the 
principle of anonymity through enabling early 
identification of entry authors.  
Question 4: 
we would like to ask for explanation if and on 
what basis it is assumed that the „necessary 
experience of the Competition Participant” 
proved by having designed one public utility 
building/building complex of any kind (for 
instance, a simple large commercial facility) of 
value four times lower than the worth of the 
planned project is a sufficient condition for the 
fulfillment of the very high expectations and 
specialized requirements formulated in the 
Rules of the Competition. 
Answer to question 4: 
The goal of the institution of questions and 
answers is to clarify the contents of the Rules of 
the Competition – not to discuss the motivations 
of the Organizer behind particular provisions of 
the Rules. 
Question 5: 
According to the Rules of the Competition the 
Participant should prove they have at their 
disposal at least 1 person with an unlimited 
designing license in architecture with necessary 
experience (see question above). Point II.2.2. h 
requires Participants to submit the document 
“list of persons who will participate in the 
performance of the contract, including 
information on their professional qualifications, 
experience and education necessary for the 
performance of the contract,“ without 
specifying what persons and competences this 
list should feature, which enables several 
interpretations. 



niezbędnych do wykonania zamówienia” nie 
precyzując jakich osób i kompetencji ta lista ma 
dotyczyć, co prowadzi do dowolnej interpretacji.  
Prosimy o wyjaśnienie, jakich osób dotyczyć ma 
ten wykaz? Jakie wykształcenie, kwalifikacje 
zawodowe i doświadczenie powinny posiadać te 
osoby? 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Wykaz osób dotyczy właśnie ww. osoby 
legitymującej się uprawnieniami do 
projektowania, posiadającej odpowiednie 
doświadczenie i winien zawierać informacje 
niezbędne do oceny przez Organizatora, czy 
warunki dotyczące tej osoby zostały spełnione 
przez Uczestnika Konkursu.  
Pytanie 6: 
prosimy o wyjaśnienie jaka jest zasadność 
takiego składu sądu?  Czy, którykolwiek z 
jurorów, mających prawo głosu w konkursie 
(szczególnie po stronie architektów) posiada 
wystarczające i konieczne doświadczenie w 
dziedzinie projektowania i realizacji podobnych, 
specjalistycznych obiektów dla muzyki? - jeśli 
tak, to prosimy o wskazanie takiego jurora w 
składzie sądu konkursowego i przedstawienie 
jego dorobku. 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Instytucja pytań i odpowiedzi ma na celu 
wyjaśnienie treści Regulaminu, nie zaś służyć 
dyskusji odnośnie do motywacji Organizatora co 
do kształtu Konkursu. 

We would like to ask for clarification what 
persons should be listed? What education, 
professional qualifications and experience 
should they have? 
Answer to question 5: 
The list pertains precisely to the above-
mentioned person with a designing license with 
necessary experience and it should contain 
information necessary for the Organizer to 
evaluate whether the requirements expected of 
that person are fulfilled by the Competition 
Participant. 
Question 6: 
we ask for explanation as to the legitimacy this 
jury. Do any of the judges with right of vote 
(especially the architects) have sufficient and 
necessary experience in the field of designing 
and implementing similar specialist facilities for 
music? If so, we ask you to indicate those judges 
and present their achievements. 
Answer to question 6 
The goal of the institution of questions and 
answers is to clarify the contents of the Rules of 
the Competition – not to discuss the motivations 
of the Organizer behind the form of the 
Competition. 

 

 


