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Warszawa 17.01.2023 r. 

 

 

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

 

 

WYJAŚNIENIA 3 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU  

(PYTANIA 14 do 21) 

 
 
PYTANIE 14            

Jakie będą źródła finansowania nowego budynku POK? Skąd będą pochodzić środki? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Powyższe pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści Regulaminu, a tym samym 
zgodnie z art. 341 ust 2 w zw. z art. 284 ustawy Pzp organizator konkursu nie jest obowiązany 
do udzielenia odpowiedzi. Niemniej jednak informujemy, że środki Polskiej Opery Królewskiej 
jako  jednostki organizacyjnej sektora finansów publicznych to środki publiczne.  
 
 
PYTANIE 15            

W jakiej dokładnie perspektywie czasowej planowana jest realizacja (budowa) nowego 
budynku POK? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi o dokładną perspektywę czasową realizacji budynku 
POK. Wpływ na to będzie miało szereg okoliczności, które mogą wystąpić w okresie od 
rozstrzygnięcia konkursu do sporządzenia dokumentacji p[projektowej.  Jednakże w związku z 
tym, iż orientacyjny termin realizacji usługi polegającej na sporządzeniu po Konkursie tej 
dokumentacji to koniec 2024 r. można przyjąć rozpoczęcie budowy POK jako drugi lub trzeci 
kwartał 2025 r. 
 
 
PYTANIE 16            

Czy konieczne jest przyjęcie roli generalnego wykonawcy po ewentualnej wygranej konkursu? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Uczestnik, który wygra konkurs i podpisze umowę na realizację usługi po Konkursie będzie 
pełnił funkcję Projektanta, a zakres obowiązków Projektanta opisano w projekcie Umowy w 
szczególności w § 2. W zakresie obowiązków Projektanta będzie także pełnienie nadzoru 
autorskiego zgodnie z § 13 projektu Umowy) a nie generalnego wykonawcy. 
 
 
PYTANIE 17            

Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie wymagań opisanych w Regulaminie konkursu w 
Rozdziale IV ust. 1 pkt 8) lit. d) tiret pierwsze oraz tiret drugie przez jedna osobę/projektanta, 
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który posiada wykształcenie mgr inż. architekta oraz mgr inż. akustyka, spełniające 
wymagania opisane przez Zamawiającego w Regulaminie konkursu w Rozdziale IV ust. 1 pkt 
8) lit. d) tiret pierwsze oraz tiret drugie  
 
ODPOWIEDŹ: 

Tak. 
 
 
PYTANIE 18            

Załącznik 3d1 
W zobowiązaniu podmiotu udostępniającego zasoby pojawiają się do wypełnienia punkty 1 -
zakres moich zasobów udostępniany Uczestnikowi konkursu, 2 -sposób i okres udostępniania 
..., 3 - zakres mojego udziału przy wykonywaniu pracy.... Czy możemy prosić o wyjaśnienia w 
jakiej formie powinny być przedstawione informację w tych punktach?  
 
ODPOWIEDŹ: 

Załącznik należy wypełnić w taki sposób, aby zawarły się w nim wszystkie te informacje, które 
są wymagane art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj 
Dz.U. z 2022 r. poz. 1710ze zm.). Informacje powinny być przedstawione w formie opisowej, 
objaśniającej zakres i sposób zaangażowania podmiotu udostępniającego. 
 
 
PYTANIE 19            

Załącznik 3d1 – podpis 
Czy zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, np. w zakresie akustyki, może być 
podpisane odręcznie, a kwalifikowany podpis elektroniczny zostanie umieszczony na skanie 
przez wnioskodawcę do udziału w konkursie? Czy podmiot udostepniający zasoby musi 
dysponować swoim niezależnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagania techniczne dla dokumentów 
elektronicznych sformułowane zostały w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, (Dz.U. z 2020 poz. 2452). 
Sposób przekazywania zobowiązania podmiotu udostepniającego zasoby opisano m.in. § 7 
tego Rozporządzenia. Zgodnie z  jego § 7 ust 3 pkt 2 zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby złożone w formie pisemnej może być poświadczone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym uczestnika konkursu. Jednakże zgodnie z rozdziałem VI pkt 2 ppkt 
lit g) podmiot udostępniający musi złożyć szereg oświadczeń, wobec których wymagana jest 
forma z kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu udostępniającego zasoby 
(zgodnie z § 7 ust 3 pkt 1 w/w Rozporządzenia). Jeśli podmiot ten nie dysponuje takim 
podpisem – jego oświadczenia mogą być poświadczone kwalifikowanym p[odpisem 
elektronicznym przez notariusza (zgodnie z § 7 ust 4)  
 
 
PYTANIE 20            

Podpisy podmiotu udostępniającego zasoby. 
Czy wymóg z Rozdziału I punku 3 podpunktu 6 dotyczący podpisania niezbędnych 
oświadczeń przy użyciu podpisu kwalifikowanego dotyczy również podmiotu udostępniającego 
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zasoby? Czy Zamawiający uzna powyższy wymóg za spełniony, gdy oświadczenie ww. 
podmiotu zostanie podpisane podpisem zaufanym? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Patrz odpowiedź na pytanie 19. 
Organizator przypomina także, iż wartość konkursu przekracza równowartość progów unijnych 
w związku z czym obowiązujący jest jedynie kwalifikowany podpis elektroniczny. 
. 
 
PYTANIE 21            

Wymaganie dot. osoby, którą ma dysponować uczestnik. 
Dotyczy: war. udz. w konk. - pkt 8) d) 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 także dla takich wydarzeń będzie traktowane jako spełnienie wymagań 
konkursu wobec osoby, którą dysponuje uczestnik ? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Organizator na podstawie przedstawionej w powyższym pytaniu charakterystyki budynku 
może stwierdzić, iż taki obiekt powinien spełnić wymóg określony w Rozdziale III Regulaminu 
konkursu ust. 1 pkt 8) lit. e). 
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. 
 

 

 

 

……………..……………………………………………………… 

Rafał Mroczkowski 
Sekretarz Konkursu 
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