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ODPOWIEDZI NA PYTANIA KONKURSOWE  
 

Pytanie nr 1  
Tytuł: Uczestnictwo 
Treść: Czy jest możliwy udział zespołu studenckiego pod przewodnictwem biura architektonicznego? 
Szczególnie, jeśli zespół studencki ma już doświadczenie i osiągnięcia w realizacji projektów o 
podobnej tematyce. 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami punktu 3.2.1 Regulaminu Uczestnik konkursy wykaże, że dysponuje na etapie 
Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji 
konkursowej oraz dokumentacji projektowej.  
 
 

Pytanie nr 2 
Tytuł: Możliwe zmiany pokonkursowe 
Treść: 1.Proszę sprecyzowanie zakresu i czego mogą dotyczyć ewentualne pokonkursowe zmiany  
w projekcie. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami punktu 8.2.5.1 Regulaminu w I etapie przygotowania dokumentacji projektowej 
należy uwzględnić pokonkursowe zalecenia Sądu Konkursowego i Zamawiającego, które Sąd 
Konkursowy przedstawi wraz z rozstrzygnięciem konkursu i opinią o pracy konkursowej.  
 

 
Pytanie nr 3 

Tytuł: Konkurs "Ruciana Nida, Przystań!" dot. Zał. 4 (pełnomocnictwo) 
Treść: Chciałbym wziąć udział w konkursie samodzielnie. Prowadzę jednoosobową działalność 
gospodarczą i jednocześnie jestem pełnomocnikiem do złożenia wniosku. Czy taki stan rzeczy 
wymaga potwierdzenia notarialnego? Czy wystarczy wypełniony zał. 4 z imiennym podpisem 
elektronicznym? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami punktu 8.2.5.1 Regulaminu: „Każdy uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział 

w konkursie może ustanowić pełnomocnika do złożenia wniosku i składania oświadczeń woli w jego 
imieniu zgodnie z Załącznikiem nr 4. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wymagana postać elektroniczna opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Uczestnika 
Konkursu lub Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie. Zaleca się przesłanie pliku 
w formacie PDF.” Zatem ustanowienie pełnomocnika w tym przypadku może lecz nie musi 
nastąpić. Jeśli załącznik nr 4 będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym to nie 
wymaga poświadczenia notariusza.  
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