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Warszawa 19.01.2023 r. 

 

 

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

 

 

WYJAŚNIENIA 4 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU  

(PYTANIA 22 do 25) 

 
 
PYTANIE 22            

Czy w Etapie Kwalifikacyjnym, do udziału w konkursie dopuszczeni są wszyscy uczestnicy 
spełniający warunki i wymagania konkursowe? I czy zostają oni automatycznie zaproszeni do 
Etapu I (Opracowania Studialne)? I to samo pytanie do Etapu II: Czy jest jakaś odgórnie 
określona liczba projektów przechodzących do II Etapu? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Zasady kwalifikacji Uczestników konkursu na podstawie wniosków o dopuszczenie zostały 
opisane w Rozdziale IV ust. 3 Regulaminu konkursu. Zasady te stanowią, że do Etapu I  tj 
składania opracowań studialnych zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy, którzy spełnią 
warunki udziału w konkursie opisane w Regulaminie (nie podlegają odrzuceniu z przyczyn 
wskazanych w Regulaminie) 
Z kolei zgodnie z zapisami Rozdziału I ust. 2 pkt 4 do Etapu II Konkursu, po ocenie Sądu 
konkursowego zostanie dopuszczonych nie mniej niż pięć (5) i nie więcej niż sześć (6) 
najlepszych Opracowań studialnych odpowiadających wymaganiom określonym w 
Regulaminie. 
 
 
 
PYTANIE 23            

Prosimy o zmianę Regulaminu w poniższym punkcie: "d) spełnia określony przez Organizatora 
warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany 
za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej: 
– jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz 
Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności architektonicznej bez ograniczeń, oraz posiadającą doświadczenie polegające na 
wykonaniu, w okresie ostatnich 15 lat przed terminem składania 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, dla budowy budynku użyteczności publicznej w rozumieniu takim jak w §3 pkt 6 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. – Dz.U. z 2019 r. poz. 
1065, z późn. zm.), w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa 
(z wyłączeniem kin, i hal sportowych) przeznaczona dla wydarzeń muzycznych o pojemności 
stałej widowni nie mniej niż 350 miejsc" na "nie mniej niż 250 miejsc". 
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ODPOWIEDŹ: 

Organizator pozostawia postanowienia Regulaminu konkursu bez zmian.  
 
 
PYTANIE 24            

Zwracam się z prośbą o zmianę warunku jakie powinien spełnić uczestnik konkursu 
dotyczącego ilości miejsc przeznaczonych dla wydarzeń muzycznych z 350 na 300 miejsc 
widowni stałej ( rozdział IV, ust. 1, pkt.8, lit. d) Wytyczne projektowe przedmiotowego konkursu 
zakładają widownię na 350 miejsc. Uczestnik konkursu posiadający wymagane doświadczenie 
odnośnie funkcji i przeznaczenia budynku tylko, że z salą mieszczącą niewiele mniej niż 350 
widzów, również dysponuje niezbędnym doświadczeniem i wiedzą techniczną niezbędną do 
projektu obiektu z salą na 350 miejsc. Ponadto, powyższa zmiana pozwoli na 
zaprezentowanie większej ilości koncepcji przez uczestników i zwiększenie atrakcyjności 
konkursu. 
 
ODPOWIEDŹ: 

Organizator pozostawia postanowienia Regulaminu konkursu bez zmian.  
 
 
PYTANIE 25            

Czy w konkursie mogą brać udział biura oraz architekci działający w Wielkiej Brytanii, czyli 
organizacje i osoby zagraniczne spoza terenu Unii Europejskiej? 
 
ODPOWIEDŹ: 

W Konkursie mogą brać udział biura zagraniczne o ile spełnią warunki udziału w Konkursie 
oraz wymagania Organizatora opisane w Rozdziale IV Regulaminu konkursu. 
 
 

 

 

 

……………..……………………………………………………… 

Rafał Mroczkowski 
Sekretarz Konkursu 
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