
Kraków, 6 września 2016 

 

Organizator: 

Akademia Muzyczna w Krakowie  

ul. św. Tomasza 43  

31-027 Kraków 

 

Dotyczy: Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu 

budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie 

 

Zestaw pytań do treści Regulaminu Konkursu nr 3 

 

Organizator pragnie niniejszym rozstrzygnąć ostatnie wątpliwości dot. sposobu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w Konkursie. Ze względu na czysto informacyjny charakter pytań, 

niezawierający zmian do treści Regulaminu, nie przewiduje się zmiany terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

Pytanie 1: 

prosze o informacje czy dokumenty uczestnika z zagranicy (takie jak uprawnienia i dok. Firmy) powinny 

byc dostarczone wraz z tlumaczeniem? 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zgodnie z treścią Regulaminu pkt. I.5.2.: Konkurs jest prowadzony i rozstrzygany w języku polskim. 

Wszystkie dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia i wnioski, a także część rysunkowa, opisowa i 

tabelaryczna Prac Konkursowych muszą być przez wszystkich Uczestników Konkursu sporządzone w 

języku polskim. 

W związku z powyższym konieczne jest przedłożenie tłumaczeń z języka obcego na język polski.  

Pytanie 2: 

Czy w zespole projektowym mogą znajdować się niezależnie: 

- jedna osoba z uprawnieniami projektowymi, 

- jedna (inna), która może wykazać doświadczenie w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej. 

Ponadto - jakiego etapu projektu powinno dotyczyć wzmiankowane przez Państwa opracowanie 

dokumentacji projektowej, wraz z nadzorem autorskim? 

Czy może być to projekt wykonawczy? 

Czy wystarczy, że osoba ta (niemająca uprawnień) będzie członkiem zespołu projektowego (nie-

głównym projektantem, ani-sprawdzającym)? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu pkt. II.1.4.:  



 Uczestnik konkursu powinien wykazać się spełnianiem warunku dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia:: Organizator uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Uczestnik 

wykaże, że dysponuje co najmniej: 1 osobą legitymującą się uprawnieniami do projektowania w 

specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadające niezbędne doświadczenie, tj. wykonały co 

najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budynku/zespołu budynków 

użyteczności publicznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją obiektu na podstawie tej 

dokumentacji, dla której wartość prac budowlanych wykonanych na jej podstawie wyniosła nie mniej 

niż 40.000.000 PLN (czterdzieści milionów złotych) netto; przez budynek/zespół budynków użyteczności 

publicznej należy rozumień budynek/zespół budynków, o jakim mowa w § 3 pkt 6) Rozporządzenia z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) 

Z powyższego wynika, iż warunek posiadania odpowiednich uprawnień i doświadczenia dotyczy tej 

samej osoby, nie jest zatem możliwe wskazanie kilku osób w celu sumarycznego spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu. Ponadto osoba ta powinna być wykonawcą dokumentacji projektowej w 

oparciu o którą wykonano budynek lub zespół budynków, nie będzie zatem wystarczające 

przedstawienie doświadczenia polegającego na wykonaniu części takiej dokumentacji projektowej.  

Pytanie 3: 

Bardzo znany hiszpański architekt chciałby wziąć udział w konkursie, naturalnie spełnia wszystkie 

wymagania tj. doświadczenie oraz uprawnienia do projektowania bez ograniczeń ale w Hiszpanii. Jako 

że procedura uznania kwalifikacji zawodowych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjna trwa około 3 

miesięcy, dla architekta zagranicznego samodzielny udział w konkursie staje się nierealny. Czy w takim 

razie architekt ten mógłby wziąć udział z architektem z polskim uprawnieniami lecz nieposiadającym 

wymaganego doświadczenia i czy razem wspólnie mogą spełnić te wymogi.  

Odpowiedź na pytanie 3: 

Regulamin konkursu nie wymaga posiadania ww. decyzji o uznaniu uprawnień na terenie RP.  

 


