
Pytanie nr 1 

PROSZĘ UPRZEJMIE O PODANIE TERMINU ROZPOCZĘCIA KONKURSU MIESZKANIE + I TERMINU JEGO 

ZAKOŃCZENIA 

Harmonogram konkursu został przedstawiony w Regulaminie, Rozdział I pkt. 4 - Terminy 

Pytanie nr 2 

Czy zgłoszenia będą potwierdzane mailowo? Czy do zgłoszenia wystarczy formularz online czy trzeba 

coś jeszcze dosyłać?  

Proszę zapoznać się z Regulaminem Konkursu, Rozdział III pkt. 2 i 3. 

W dniu 20.04.2017 na platformie BGKN zostanie opublikowana pełna lista osób zakwalifikowanych 

do udziału w konkursie. 

Pytania nr 3 

1.Dot. Rozdziału III Regulaminu Konkursu, punktu 1.1: 

"1.1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która posiada wykształcenie kierunkowe adekwatne do zakresu 

organizowanego Konkursu, tj. z zakresu architektury i budownictwa, osoba prawna oraz jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przedmiotem działalności jest działalność 

architektoniczna i która zatrudnia osoby posiadające uprawnienia w zakresie architektury i 

budownictwa." 

Co oznacza wykształcenie kierunkowe adekwatne do zakresu? Czy wykształceniem osoby fizycznej 

adekwatnym do zakresu Konkursu jest ukończenie studiów na poziomie inżynier architekt?  

O jakich dokładnie uprawnieniach mowa w w/w punkcie Regulaminu: " jednostka organizacyjna 

(...)która zatrudnia  osoby posiadające uprawnienia (...)"? Czy są to uprawnienia architektoniczne do 

projektowania bez ograniczeń?  

O jakiej formie zatrudnienia jest mowa w w/w punkcie Regulaminu? Czy wolontariat należy do takiej 

formy?  

Ukończenie studiów i zdobycie tytułu inżyniera architekta jest wystarczające. 

Składając wniosek i rejestrując zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że w razie wygrania konkursu będzie 

dysponował osobami, które posiadają wiedzę i uprawnienia niezbędne do sporządzenia kompletnej 

dokumentacji projektowej. 

 Zarejestrowanie się na stronie BGKN jako Uczestnik konkursu jest równoznaczne ze złożeniem 

oświadczenia o powyższej treści i nie jest potrzebne wysyłanie potwierdzenia o posiadaniu  

uprawnień. 

W razie wygrania konkursu Uczestnik w momencie przystąpienia do negocjacji w sprawie otrzymania 

zamówienia na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, będzie musiał wykazać, że ma stosowne 

uprawnienia lub będzie dysponował osobami, które takie uprawnienia posiadają do sporządzenia 

kompletnej dokumentacji architektonicznej i branżowej.  

 

2. Dot. ROZDZIAŁU IV Regulaminu Konkursu, punktu 4.1.2 i 4.1.3  



"Zamawiający oczekuje, oprócz dokumentacji architektonicznej przedstawienia dokumentacji 

branżowej wraz z detalami." 

Czy Organizator w 2-gim etapie oczekuje dokumentacji branży konstrukcyjnej? Czy zakres tej 

dokumentacji zależy od uznania autora pracy? 

Czy na tym etapie wymagany jest podpis osoby z uprawnieniami w branży konstrukcyjnej, czy tylko 

przedstawienie wiarygodnych rozwiązań branżowych? 

Tak, wymagana będzie dokumentacja branży konstrukcyjnej z wiarygodnymi rozwiązaniami 

branżowymi. 

Do pracy konkursowej nie można załączać jakichkolwiek podpisów ani numerów uprawnień 

architektonicznych czy konstrukcyjnych. Wszelkie tego typu informacje umieszczone na planszach lub 

w opisie spowodują dyskwalifikację nadesłanej pracy konkursowej. 

 

Pytanie nr 4 

"4. Zobowiązuję się do dostarczenia wypełnionych i podpisanych załączników do Regulaminu 

Konkursu nr 1, 2, 3, oraz 6 do siedziby Organizatora, adres 00-406 Warszawa, ul Ludna 2. Złożenia 

dokumentów można dokonać osobiście lub przesyłając na adres Organizatora do dnia 20.04. 2017." 

Proszę o wyjaśnienie, czy załącznik nr 2 należy wypełnić i przekazać organizatorowi również w 

przypadku, gdy uczestnik konkursu będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 

reprezentuje sam siebie, bez pośrednictwa pełnomocników i bierze udział w konkursie samodzielnie? 

Jeśli nie ma takiego wymogu, to proszę o informację, czy w świetle tego punktu nr 4 moje zgłoszenie 

będzie skuteczne, mimo nie przysłania Państwu załącznika nr 2 do wniosku. 

Tak, zgłoszenie będzie skuteczne.   

Jeżeli załącznik nr 2 nie zostanie dostarczony to Zamawiający uzna, że jedyną osobą przygotowującą 

projekt będzie osoba wpisana jako reprezentant w załączniku nr 1. 

 

Pytania nr 5 

Kontynuując zapytania do Konkursu, proszę o odpowiedź na pytania dotyczące informacji na 

planszach wzorcowych  oraz do punktu 3.1.4: 

"3.1.4. Dla połowy mieszkań należy przewidzieć parking podziemny. Dla drugiej połowy mieszkań nie 

przewiduje się parkowania pod budynkiem (należy przyjąć założenie, że miejsca zostaną zrealizowane 

poza terenem działki). W części bez parkowania podziemnego , większą swobodę kształtowania 

układu konstrukcyjnego należy wykorzystać dla poprawy układu mieszkań i przestrzeni wspólnych." 

1. Czy  pole E2 na planszy nr 2 powinno zawierać przekrój części budynku z parkingiem poza 

budynkiem? W chwili obecnej na planszy w obu polach E1 i E2 na planszach 1 i 2  jest wskazanie na 

rysunek przekroju części budynku z parkingiem podziemnym. 

Tak, pole E2 powinno zawierać przekrój części budynku z parkingiem poza budynkiem. Schemat 

rysunkowy zostanie zmieniony. 

2. Czy na planszach  wzorcowych zawarte informacje są wiążące czy proponowane? 



Informacje są wiążące z możliwością wprowadzenia drobnych korekt w wypadkach uzasadnionych 

przyjętymi rozwiązaniami.  

3. Czy na planszy nr 6 drugiego etapu, w polu C2, obowiązuje skala 1:100 czy powinna być 1:200? 

W wyznaczonym polu nie zmieszczą się rysunki rzutu całego założenia w skali 1:100  w całości.  

Obowiązuje skala 1:100, nie potrzeba przedstawiać całości opracowania a jedynie część z garażami 

pod budynkiem.  

 4. Co oznacza określenie: "Rzut sekcji podłużnej" na planszy nr 1 i nr 2 etapu 1-go? 

Czy chodzi o rzut parteru czy o przekrój podłużny (section)  czy przekrój poprzeczny budynku 

usytuowanego wzdłuż ulicy gminnej? 

Czy skala 1:100 jest obowiązująca dla tego rysunku, czy powinna być 1:200? 

Rzut sekcji podłużnej to rzut parteru. Skala 1:100 jest właściwa.  

 

Pytania nr 6 

1.: Czy mimo tego, że kwartał zabudowy (Zał. nr 7 do Regulaminu Konkursu) jest większy od działki 

przeznaczonej pod zabudowę (co teoretycznie daje możliwość kontynuacji zabudowy w formie 

pierzei na sąsiednich działkach, czyli zabudowę kubaturową aż do granicy działki prostopadłej do linii 

zabudowy), projektowana zabudowa ma być autonomiczna urbanistycznie, tj. zabudowa kubaturowa 

ma być odsunięta od wszystkich granic działki przeznaczonej do zabudowy w ramach konkursu? 

Zabudowa powinna być autonomiczna urbanistycznie i odsunięta od wszystkich granic działki 

przeznaczonej do zabudowy w ramach konkursu. 

2.: Czy projekt ma umożliwiać dojazd wozów bojowych straży pożarnej do wnętrza działki objętej 

projektowaniem, tak by umożliwić prowadzenie akcji również po drugiej stronie budynków 

zlokalizowanych wzdłuż linii zabudowy? 

Budynki powinny spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego zapisane w WT. 

 

Pytanie nr 7 

Zapis:" Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która posiada wykształcenie kierunkowe adekwatne do zakresu 

organizowanego Konkursu, tj. z zakresu architektury i budownictwa, osoba prawna oraz jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przedmiotem działalności jest działalność 

architektoniczna i która zatrudnia osoby posiadające uprawnienia w zakresie architektury i 

budownictwa."  

należy rozumieć, jakoby osoba fizyczna posiadająca wykształcenie kierunkowe legitymująca się 

tytułem: mgr. Inż. architekt,  a nie posiadająca uprawnień może samodzielnie startować w konkursie? 

Proszę sprawdzić odpowiedz na pytanie nr 16.  

 

Pytanie nr 8  



Prawdopodobnie przez przypadek wypełniłem 2-krotnie formularz zgłoszeniowy - czy nie bedzie to 

problemem, w regulaminie jest napisane, że podwójne zgłoszenie skutkuje wykluczenie.  

Jeżeli złożę jedną pracę i wyślę jeden komplet dokumentów, czy nie zostanę wykluczony?  

Na etapie wstępnej weryfikacji wniosków i załączników przesłane formularze będą zweryfikowane.  

Jeżeli formularz zgłoszeniowy został wypełniony podwójnie a przesłany zostanie tylko jeden 

egzemplarz załączników to do udziału w konkursie będzie zakwalifikowana jedna osoba.  

 

Pytanie nr 9 

Bardzo proszę o ustosunkowanie się do następujących pytań: 

1. Czy osiągnięcie jak największych wartości wskaźników zabudowy tj. Powierzchnia użytkowa 

mieszkalna, całkowita itp. są istotnymi elementami branymi pod uwagę przy ocenie prac? 

Będzie to istotny czynnik jednak nie decydujący. Ogólne kryteria oceny prac konkursowych zostały 

przedstawione w Rozdziale V p.2.  

2. Czy i w jakiej liczbie należy zapewnić miejsca dla gosci na dzialce? 

Nie przewiduje się zapewniania miejsc parkingowych dla gości na działce. 

3. Jak ma się sformułowanie konieczności zapewnienia tylko 50% miejsc parkingowych dla 

mieszkańców wobec zwyczajowego obowiązku zapewnienia 1 miejsca dla każdego mieszkania ? 

W etapie I Zamawiający przyjął takie założenia. 

4. Czy w parterze budynków, od strony ulicy, dopuszcza się lokalizowanie usług? 

Na tym etapie nie przewiduje się lokalizowania usług w parterze. 

5. Co oznacza: "rzut sekcji z ulica południowo-zachodniej" strona 21 regulaminu? 

Takiego określenia nie widzę w Regulaminie konkursu. „Rzut sekcji w orientacji z ulicą od zachodu” 

oznacza rzut a nie przekrój.  

6. Czy mieszkania maja być dostosowane dla osób niepełnosprawnych? 

Projektowane budynki będą musiały odpowiadać wszystkim wymaganiom obowiązujących 

Warunków Technicznych, norm, oraz przepisów budowlanych odnośnie dostosowania rozwiązań dla 

osób niepełnosprawnych.  

Wszystkie inne postulaty i wytyczne odnośnie projektowania mieszkań dla niepełnosprawnych oraz 

zasady projektowania uniwersalnego uznajemy jako zalecane a nie jako obowiązujące. 

 

Pytanie nr 10 

W załączniku 2 jest odwołanie do załącznika 1a, którego brak w materiałach dostępnych na stronie. 

Proszę o wyjaśnienie. 

Załącznik powinien mieć oznaczenie 2a (zamiast 1a). Oznaczenia w załączniku 2 zostaną zmienione. 

Jest to załącznik dodatkowy i nieobowiązujący. Uczestnik może stworzyć taki załącznik w wypadku, 



gdy ilość miejsca w rubrykach jest zbyt mała i trudno będzie zmieścić nazwiska wszystkich 

uczestników.  

Pytanie nr 11 

Jeszcze nie jest dla mnie zrozumiały załącznik nr 1 - czy gdy jest 3 członków zespołu, to każdy ma go 

uzupełnić (3 egzemplarze) czy wyłącznie pełnomocnik zespołu? 

Załącznik nr 1 dotyczy pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania danego podmiotu. Jeżeli 

takiego pełnomocnictwa nie ustanowiono to nie trzeba tego załącznika wypełniać.  

Załącznik nr 2 dotyczy nadania pełnomocnictwa „liderowi”, którego grupa projektowa wybierze jako 

swojego reprezentanta.    

Pytanie nr 12 

> w załączniku 2 jest odwołanie do załącznika 1a, którego brak w materiałach dostępnych na stronie. 

Proszę o wyjaśnienie. 

Patrz odpowiedz na pytanie nr 10. 

Pytanie nr 13 

w załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu jest wymieniony załącznik 1a, który trzeba wypełnić w 

razie konieczności.  

Na stronie internetowej jest do pobrania tylko załącznik nr 1. Czym jest załącznik nr 1a ?  

Czy załączniki nr 1 i 2  należy wypełnić w sytuacji zgłoszenia firmy projektowej, czy tylko jeden z nich ? 

Patrz odpowiedz na pytanie nr 10 oraz na pytanie nr 11. 

 

Pytanie nr 14 

Chcielibyśmy wspólnie wziąć udział w konkursie, uczestnicy: Przemysław L. (pełnomocnik), Agnieszka 

P. - dwie osoby fizyczne - lecz niestety mamy wątpliwości w jaki sposób wypełnić załączniki. Proszę o 

odpowiedź na kilka pytań. 

1. Ponieważ w zgłoszeniu jest miejsce tylko na jedno nazwisko i adres dokonałem zgłoszenia jako 

Przemysław L. Czy to wystarczy? Czy zgłoszenia na platformie internetowej powinna dokonać 

również Agnieszka P. ? 

Zgłoszenie jako Przemysław L. oznacza, że pan będzie samodzielnym Uczestnikiem Konkursu lub 

będzie Pan liderem grupy projektowej. Dwie osoby to już grupa. W załączniku nr 2 Panią Agnieszkę P. 

trzeba wpisać jako uczestnika konkursu a siebie jako lidera grupy. 

2. Załącznik nr 1 - kto kogo powinien upoważnić? Co oznacza wyjaśnienie " uczestnik będący osobą 

fizyczną może upoważnić samego siebie" ? 

To jest wzór pełnomocnictwa ogólnego, w Państwa przypadku może Pan wpisać siebie. W tym 

przypadku istotny będzie załącznik nr 2. 

3. Czy załączniki nr 3 i 6 powinniśmy podpisać każdy z osobna czy dwa podpisy na jednym 

dokumencie? 



Załączniki nr 3 i 6 może podpisać tylko Pan. 

Pytanie nr 15 

Bardzo proszę o informację na temat tego jak kodować prace - czy 6 cyfr wybieram przy przesyłaniu 

do Państwa załączników i gdzieś je wpisuje, czy też na pierwszym etapie konkursu opisuje nimi 

plansze. Nie do końca zrozumiały jest dla mnie system anonimowości i jak to faktycznie należy zrobić.  

Tak, oznaczamy kodami plansze i część opisową oraz przy składaniu wypełniamy załącznik nr 5.  

Proszę uważnie przeczytać procedury kodowania prac konkursowych opisane w Rozdziale IV punkt 5. 

Przyjęte procedury kodowania są standardowe w prowadzonych w Polsce konkursach 

architektonicznych. 

 

Pytanie nr 16 

Czy uczestnikiem konkursu może być młody inżynier architekt prowadzący działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w CEIDG, nie posiadający jeszcze uprawnień ale zatrudniający na umowę o dzieło 

architekta, który posiada odpowiednie uprawnienia i należy do Izby Architektów RP i który będzie 

współautorem projektu i projektantem w rozumieniu przepisów? Czy w takiej sytuacji potrzebne jest 

pełnomocnictwo od tego architekta z uprawnieniami? Czy uczestnikiem konkursu musi być architekt 

z uprawnieniami, czy wystarczy że uczestnik dysponuje takimi osobami? 

Uczestnikiem konkursu może być architekt bez uprawnień. Nie ma potrzeby składania jakichkolwiek 

pełnomocnictw od architekta lub innego projektanta, który posiada uprawnienia. W zgłoszeniu na 

platformie Uczestnik zapewnił, że jeżeli wygra konkurs to będzie dysponował osobami, które 

posiadają wiedzę i uprawnienia niezbędne do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej. 

Ten wymóg będzie musiał być spełniony w momencie przystąpienia Uczestnika do negocjacji z 

Zamawiającym na wykonanie dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 17 

Proszę o potwierdzenie, czy w przypadku gdy Uczestnik konkursu występuje samodzielnie (nie 

reprezentuje grupy wspólnie biorącej udziału w konkursie) konieczne jest dostarczenie załącznika nr 

2 – pełnomocnictwa dla podmiotu/osoby reprezentującej grupę uczestników. 

Regulamin konkursu – rozdział III, pkt. 2.2., nie wskazuje jednoznacznie możliwości wariantowego 

dostarczenia załączników. 

Czy w takim przypadku dostarczenie załączników 1,3,6 będzie traktowane jako skuteczne zgłoszenie? 

Tak, w takim wypadku będzie traktowane jako skuteczne zgłoszenie.  

 

 


