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Warszawa 10.01.2023 r. 

 

 

Dotyczy:  
„Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery 
Królewskiej” 

 

 

WYJAŚNIENIA 1 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU  

(PYTANIA 1 do 8) 

 
 
PYTANIE 1            
Rozdział IV Regulaminu, ust. 1 pkt 8) lit. e) 
Odnośnie rozdziału IV Regulaminu, ust. 1 pkt 8) lit. e) proszę o doprecyzowanie zapisu (jako 
autor lub członek zespołu autorskiego) zgodnie z zapisem w pkt 8) lit. d) tj. "posiada 
doświadczenie w należytym wykonaniu w ciągu ostatnich 15 lat przed upływem terminu o 
składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (jako autor lub członek zespołu 
autorskiego) co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej. (obejmującej 
projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót) na której podstawie uzyskano 
prawomocne pozwolenie na budowę (z wyłączeniem remontu)" 
 
ODPOWIEDŹ: 
Organizator pozostawia treść Rozdziału IV Regulaminu, ust. 1 pkt 8) lit. e) bez zmian. 
Warunek ten dotyczy Uczestnika konkursu, którym może być zarówno osoba fizyczna jak i 
każdy podmiot gospodarczy (np. spółki, jednoosobowa działalność gospodarcza), gdzie w 
wypadku wiele podmiotów jak spółki z założenia nie mogą być autorem lub członkiem zespołu 
autorskiego. 
 
 
PYTANIE 2            
Szanowni Państwo, zwracam się z zapytaniem, gdzie można znaleźć załączniki 
(dokumentację) do konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej 
Teatru Polskiej Opery Królewskiej. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Wszelkie informacje o Konkursie, w tym Regulamin konkursu wraz z Załącznikami, znajdują 
się na stronie internetowej konkursu: https://konkurs.operakrolewska.pl  
 
 
PYTANIE 3.1            
Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w Konkursie, jeśli architekt i akustyk 
legitymują się doświadczeniem polegającym na PRZEBUDOWIE BUDYNKU 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ spełniając pozostałe wymagania opisane w Rozdziale IV ust. 
8 pkt d Regulaminu. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Nie.  
Wymagane od każdej z tych dwóch osób doświadczenie ma polegać na wykonaniu w okresie 
ostatnich 15 lat czynności wskazanych w treści, dotyczącego danej osoby warunku DLA 
BUDOWY budynku użyteczności publicznej o określonych parametrach. Przebudowa w 
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rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego nie jest budową. Tym samym zamawiający nie 
uzna doświadczenia nabytego podczas Przebudowy  
 
 
PYTANIE 3.2            
Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w Konkursie przez Wykonawcę 
legitymującego się doświadczeniem polegającym na PRZEBUDOWIE BUDYNKU 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ spełniając pozostałe wymagania opisane w Rozdziale IV ust. 
8 pkt e Regulaminu. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Tak. 
 
 
PYTANIE 4            
Czy wymagana osoba pełniąca funkcje akustyka, którym uczestnik konkursu będzie 
dysponował pośrednio, może współpracować z różnymi biurami architektonicznymi biorącymi 
udział w konkursie? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Tak 
 
 
PYTANIE 5            
W warunkach konkursu określono wymaganie doświadczenia określone czasowo "w okresie 
ostatnich 15 lat od dnia złożenia wniosku..." Oznacza to konkretną datę graniczną 27 stycznia 
2008 roku. Tymczasem wymagane jest w tym okresie opracowanie ogólnie ujmując koncepcji, 
projektu budowlanego, wykonawczego i STWiOR. Projektowanie tego typu obiektów, których 
powstało w Polsce w ostatnich latach zaledwie kilka, jest procesem wydłużonym, zdarza się 
też że zachodzą z różnych powodów przerwy w procesie. Czy Zamawiający uzna za spełniony 
warunek, jeśli któraś z faz projektowania mieści się w granicznej dacie, czy też może musi to 
być np. data uzyskania Pozwolenia na Budowę? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Organizator wymaga, aby we wskazanym w treści warunków okresie tj. w ciągu 15 lat przed 
upływem terminu składania wniosków wykonano wymaganą zgodnie z warunkiem 
dokumentację projektową (a w przypadku akustyka projekt). Nie jest wystarczające by była to 
data uzyskania pozwolenia na budowę.   
 
 
PYTANIE 6            
Czy w konkursie mogą brać udział biura zagraniczne? Czy konieczna jest współpraca z polską 
pracownią w celu złożenia opracowań? 
 
ODPOWIEDŹ: 
W Konkursie mogą brać udział biura zagraniczne bez potrzeby współpracy z polską pracownią 
o ile spełnią warunki udziału w Konkursie oraz wymagania Organizatora opisane w Rozdziale 
IV Regulaminu konkursu. 
 
 
PYTANIE 7            
Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 8 lit. d Uczestnik konkursu musi dysponować na etapie 
konkursu „co najmniej jedną osobą (…) posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu 
(…) dokumentacji projektowej (…) budynku użyteczności publicznej (…) w którym mieści się 
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sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin, i hal sportowych) 
(…)”. Czy hala widowiskowo-sportowa przeznaczona m.in. do wydarzeń muzycznych spełnia 
powyższe wymaganie Zamawiającego? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Organizator na tym etapie nie może wypowiedzieć się czy wymieniany w pytaniu obiekt (tj. 
hala widowiskowo-sportowa) spełnia wymóg Rozdziału IV ust. 8 lit. d, gdyż jego określenie w 
pytaniu jako „hala widowiskowo sportowa” jest jedynie podaniem nazwy a nie cech obiektu. 
Nieznana jest funkcja wiodąca obiektu tzn. czy jest to obiekt przeznaczony w swojej głównej 
funkcji (układ funkcjonalno-przestrzenny obiektu) na wydarzenia sportowe a wydarzenia 
muzyczne są jedynie dodatkowym elementem programowym i czy w obiekcie jest wydzielona 
oddzielna sala dedykowana wydarzeniom muzycznym. 
W budynku, zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 8 lit. d musi mieścić się sala koncertowa, 
operowa, teatralna lub widowiskowa a nie sala sportowa w której mogą odbywać się 
dodatkowo wydarzenia muzyczne lub widowiskowe. Zamawiający zwraca przy tym uwagę, że 
udzielanie wyjaśnień co do treści Regulaminu nie może być postrzegane jako przedterminowa 
ocena spełniania warunków udziału w konkursie przez poszczególnych uczestników. 
 
PYTANIE 8            
Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 8 lit. e Uczestnik konkursu zobowiązany jest wykazać, iż 
„posiada doświadczenie w należytym wykonaniu (…) budynku użyteczności publicznej (…) o 
powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5000 m2, w którym mieści się sala koncertowa, 
operowa, teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin i hal sportowych) przeznaczona dla 
wydarzeń muzycznych.” Czy hala widowiskowo-sportowa, o powierzchni powyżej 5000 m2, 
przeznaczona m.in. do wydarzeń muzycznych spełnia powyższe wymaganie Zamawiającego? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Patrz odpowiedź na pytanie 7. 
 
 

 

 

 

……………..……………………………………………………… 

Rafał Mroczkowski 
Sekretarz Konkursu 
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