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Warszawa 16.01.2023 r. 

 

 

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

 

 

WYJAŚNIENIA 2 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU  

(PYTANIA 9 do 13) 

 
 
PYTANIE 9            
Czy zaprojektowanie zrealizowanego obiektu wyższej uczelni zawierającego między innymi 
aulę dla więcej niż 350 osób o parametrach akustycznych pozwalających na wykorzystywanie 
jej do wydarzeń muzycznych i wykorzystywaną okresowo dla takich wydarzeń będzie 
traktowane jako spełnienie wymagań konkursu? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Organizator na podstawie przedstawionej charakterystyki budynku nie może jednoznacznie 
określić czy Uczestnik konkursu spełni lub nie spełni wymaganie wykazane w Rozdziale III 
Regulaminu konkursu ust. 1 pkt 8) lit. e). W wymaganiu scharakteryzowano budynek jako 
obiekt o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 000 m2 natomiast w tym wymogu nie było 
mowy o liczbie stałych miejsc na widowni. 
Organizator 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 10            
Czy nazwa uczestnika konkursu musi być taka sama jak nazwa firmy podana w CEIDG czy 
można użyć nazwy skróconej lub zmodyfikowanej? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Nazwa Uczestnika konkursu powinna być zgodna z dokumentami rejestrowymi prowadzonej 
działalności gospodarczej. 
 
 
PYTANIE 11            
Czy pełnomocnictwo (załącznik nr 3f) może zostać podpisane podpisem kwalifikowanym na 
jednym pliku PDF przez wszystkich Uczestników konkursu czy każdy Uczestnik powinien 
podpisać je osobno? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Obie formy podpisania pełnomocnictwa są prawidłowe.  
 
 
PYTANIE 12            
Czy w przypadku aplikowania do konkursu jako samodzielna jednostka administracyjna 
spełniająca wszystkie warunki konkursowe, jest możliwe dodanie współpracowników w 
późniejszych etapach konkursu? Np. w postaci lokalnego architekta? Czy w takim przypadku 
trzeba aplikować wspólnie już na tym etapie? 
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ODPOWIEDŹ: 
Po zakwalifikowaniu Uczestników konkursu na podstawie wniosków o dopuszczenie nie jest 
możliwe dodanie nowego Uczestnika konkursu oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
przez Zamawiającego prowadzonego ze zwycięskim uczestnikiem konkursu. Natomiast w 
późniejszych etapach konkursu (a także w toku postępowania o udzielenie zamówienia) 
można dodawać współpracowników – osoby fizyczne do składu zespołu autorskiego 
wykonującego Opracowanie studialne lub Pracę konkursową. W Kartach identyfikacyjnych 
Opracowania studialnego i Pracy konkursowej (odpowiednio Załącznik nr 4b i Załącznik nr 5b 
do Regulaminu)  podaje się wówczas skład zespołu autorskiego opracowującego dany etap 
koncepcji konkursowej. Skład zespołu nie może być natomiast pomniejszany o osoby 
wskazane we wniosku o dopuszczaniu do udziału w procedurze konkursowej, celem 
wykazania spełnienia warunków udziału (dysponowania zespołem). 
 
 
PYTANIE 13            
Uszkodzone pliki załączników 6-7 
Archiwum zawierające załączniki projektowe jest uszkodzone i nie można otworzyć plików, czy 
jest możliwość umieszczenia tego pliku do pobrania jeszcze raz, w działającej wersji? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Organizator sprawdził zamieszczony na stronie internetowej plik o nazwie „ZALACZNIKI 
PROJEKTOWE I INFOPRMACYJNE NR 6 DO 7.7z” na kilku komputerach i stwierdzono, iż 
plik po pobraniu otwiera się poprawnie. 
Organizator zamieścił jednak na stronie internetowej konkursu 
(https://konkurs.operakrolewska.pl/regulamin) folder z Załącznikami nr 6 do 7 jako archiwum 
„ZIP” oraz każdy z tych Złączników do osobnego pobrania (także jako archiwa „ZIP”). 
 
  
 

 

 

 

……………..……………………………………………………… 

Rafał Mroczkowski 
Sekretarz Konkursu 
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