
REGULAMIN KONKURSU REALIZACYJNEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ  
TEATRU POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ 

 
 

Strona 1 z 7 

 

Warszawa 23.01.2023 r. 

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

 

WYJAŚNIENIA 5 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU  

(PYTANIA 26 do 41) 

 
 
PYTANIE 26           

Mamy pytanie, dotyczące Rozdziału IV, punkt .1 litera d) i e) warunków kwalifikacji 
uczestników. Czy można uznać, warunek doświadczenia za spełniony jeśli wykonawca 
wykaże, że w zakresie inwestycji referencyjnej był Projekt „Remontu, Przebudowy i 
Rozbudowy istniejącego budynku Teatru …” o powierzchni 5600 m2. Pozwolenie na budowę 
wydano w lutym 2008 roku oraz zamienne pozwolenia na budowę podczas prowadzonych 
prac budowlanych wydano w lutym 2012 roku. Przeprowadzono remont, rozbudowę i 
przebudowę wraz z wystrojem wnętrz w zabytkowym gmachu Teatru. Zakres prac obejmował 
oprócz prac remontowych: Przebudowę Sali Widowiskowej – dla 480 osób z przebudową 
kabin i budową studia nagrań. Przebudowę holi Sali Widowiskowej, Sali kameralnej 1, 
Kawiarni sanitariatów z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowano i 
przebudowano Salę kameralną dla ok. 150 osób z galerią techniczną. Wybudowano nową 
Salę studyjną dla ok. 150 osób z galerią techniczną wraz z holami i zapleczem sanitarnym, 
magazynami dekoracji. Wszystkie sceny działają niezależnie, są wydzielone akustycznie. 
Rozbudowano, przebudowano Malarnię, rozbudowano i przebudowano Małą i Dużą Salę Prób 
oraz magazyn dużych dekoracji, rozbudowano i przebudowano jedno piętro w części 
administracyjnej teatru. Dostosowano obiekt do nowych rozwiązań technologicznych w 
zakresie technik teatralnych z jednoczesnym zachowaniem oryginalnych rozwiązań 
historycznych pozostałych w budynku. 
 
ODPOWIEDŹ: 

Organizator na podstawie przedstawionej w powyższym pytaniu charakterystyki budynku 
może stwierdzić, iż nie może ocenić, czy obiekt spełnia wymóg określony w Rozdziale IV 
Regulaminu konkursu ust. 1 pkt 8) lit. d) i e). Organizator zwraca jedynie uwagę, że w treści 
warunku wskazano na konieczność „budowy” określonego obiektu z salą o określonych 
parametrach. Z treści przedstawionego opisu wynika, że część czynności stanowiła 
przebudowa. Zarówno remont jak i przebudowa nie są budową w rozumieniu przepisów prawa 
budowalnego  
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 27           

Szanowni Państwo, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymagań wskazanych w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale IV punkt 8 podpunkt d, e. Zmiana polegać ma 
na usunięciu sentencji „… z wyłączeniem hal sportowych” i doprecyzowaniu, iż uwzględnia się 
hale widowiskowo-sportowe. Prośbę tą uzasadniam faktem, iż jesteśmy autorami m.in. takich 
obiektów jak ………………… tu nazwy obiektów (Organizator usunął listę nazw obiektów ze 
względu na możliwość identyfikacji Uczestnika), i wyjaśniając hala widowiskowo-sportowa to 
wielofunkcyjna hala, istotnym czynnikiem jest elastyczność funkcjonalna, pozwalająca na 
realizację jak najszerszego spektrum wydarzeń. Na przykładzie ………….. tu nazwa obiektu 
(Organizator usunął nazwę obiektu ze względu na możliwość identyfikacji Uczestnika), jest 



REGULAMIN KONKURSU REALIZACYJNEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ  
TEATRU POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ 

 
 

Strona 2 z 7 

 

ona obiektem gdzie w większej mierze odbywają się wydarzenia kulturalne niż sportowe, z 
270 wydarzeń odbywających się w ciągu roku na ww. hali, 200 z nich to wydarzenia 
kulturalne, czyli koncerty. Na ww. obiektach zaprojektowano doskonałą akustykę z całym 
różnorodnym systemem rozwiązań scenicznych – niewiele obiektów na świecie jest 
przystosowanych do tak wysokich wymagań, stawianych przez największych agentów gwiazd, 
operatorów artystycznych i imperatywów segmentu muzyki klasycznej. Przy projekcie 
pracowali najlepsi specjaliści w dziedzinie akustyki. W ww. obiektach dodatkowym aspektem 
jest atrybut bardzo dobrej widoczności. Uwzględniający niezwykły komfort odbioru wydarzenia 
muzycznego, w różnych wariantach lokalizacji sceny (scena po środku, scena po krótszym 
boku, scena po dłuższym boku, główna scena z pomocniczymi scenami) wraz z najnowszą 
mechaniką sceniczną, pozwalającą na odbycie analogicznych koncertów, które odbywają się 
w obiektach przypisanych funkcji operowej i symfonicznej. Wprowadzono najkorzystniejszy, 
sprawdzony krzywoliniowy rzut widowni. Ten zabieg kierunkuje uwagę widza na centrum 
wydarzeń. Znacząco podnosi jakość obserwacji widowiska i sprawia, że widownia staje się 
jednym zwartym pierścieniem. Wracając do ………. tu nazwa obiektu (Organizator usunął 
nazwę obiektu ze względu na możliwość identyfikacji Uczestnika), od początku 
funkcjonowania hala widowiskowo-sportowa udowodniła już, że jest obiektem 
wielofunkcyjnym. Już podczas pierwszego festiwalu ……………. tu nazwa festiwalu 
(Organizator usunął nazwę festiwalu ze względu na możliwość identyfikacji Uczestnika), 
wnętrze areny przypominało ogromną salę Filharmonii. Byt tego typu obiektów nie jest, lecz 
staje się, w zależności od zdarzeń, w zależności od liczby widowni oraz od intelektualnej treści 
zapisującej karty historii. Dlatego ww. zapis w Specyfikacji dyskwalifikuje wielu znakomitych 
specjalistów, jak i odbiera Państwu gwarancję, iż realizowany obiekt będzie zapewniał 
najwyższą swoją jakość. Jesteśmy przekonani, że nasza praca wraz partnerami 
zagranicznymi oferuje znacznie szersze doświadczenie przez projektowanie obiektów 
wielofunkcyjnych niż jak Państwo wymagają tylko monofunkcyjnego obiektu. 
 
ODPOWIEDŹ: 

Organizator pozostawia postanowienia Regulaminu konkursu bez zmian. 
Organizator przypomina także, iż tematem konkursu jest dość kameralny budynek 
dedykowany wyłącznie spektaklom OPEROWYM a nie budynek dedykowany różnorakim 
wydarzeniom muzycznym. 
 
 
PYTANIE 28           

Pytanie rozdział IV punkt 8.d) 
Co jest dokładnie wymagane, jeśli chodzi o osobę „z uprawnieniami budowlanymi do 
projektowania architektonicznego bez ograniczeń”? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Organizator dokładnie opisał w Rozdziale IV ust 1 pkt 8. d) wymagania odnośnie osoby 
posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez 
ograniczeń. Wymagania te odpowiadają przepisowi art. 14 ust 1 pkt 1) w związku z ust  3 
ustawy prawo budowlane, w której ustalono wymagania wobec osoby, która może uzyskać 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Uprawnienia 
te są konieczne ze względu na art. 15 a ust 2 tej ustawy.  Sam proces uzyskiwania uprawnień 
określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 16 ustawy. Organizator zwraca też uwagę 
na dopuszczone w ostatnim tiret lit d) równoważne uprawnienia.   
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PYTANIE 29           

Czy „pełnomocnikiem” może być pracownik jednej z firm w „współuczestniczących w 
konkursie uczestnikach”? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Tak. 
 
 
PYTANIE 30           

Kwalifikowany Podpis elektroniczny 
Czy „Adobe Sign” jest uważany za „KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY”? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Organizator nie jest uprawniony do stwierdzania czy jakiś program/aplikacja/narzędzie 
komercyjne jest uznawane za skuteczne do składania kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych. 
Organizator informuje, iż aby podpis kwalifikowany był ważny, musi zostać poświadczony za 
pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego. 
Kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego musi być zgodny z wymogami 
rozporządzenia eIDAS (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 
dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym). Organizator zwraca przy tym uwagę, że 
musi być to podpis kwalifikowany. Zgodnie z art. 25 ust 3 w/w rozporządzenia Kwalifikowany 
podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie 
członkowskim jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich 
pozostałych państwach członkowskich 
 
 
PYTANIE 31           

Jeżeli pełnomocnik jest pracownikiem firmy wnioskodawcy, czy konieczne jest ustanowienie 
„pełnomocnictwa”? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić 
pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących 
udział w konkursie, w tym do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych 
w niniejszym Rozdziale, Opracowań studialnych i Prac konkursowych. Pełnomocnikiem 
Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie może być jeden z tych 
Uczestników lub inna osoba. Wzór pełnomocnictwa dla Uczestników wspólnie biorących udział 
w Konkursie stanowi Załącznik nr 3f do Regulaminu. 
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie może (ale nie musi) ustanowić 
pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa dla Uczestnika samodzielnie biorącego udział w 
Konkursie stanowi Załącznik nr 3e do Regulaminu. Jeśli jednak pełnomocnika nie ustanawia- 
w imieniu Uczestnika czynności może wykonywać wyłącznie osoba uprawniona z mocy prawa 
do jego reprezentacji. Pracownik nie jest taką osobą. Konieczne więc jest umocowanie 
pracownika do czynności, które będzie wykonywał w imieniu uczestnika  
 
 
PYTANIE 32           

W jaki sposób w załączniku nr 3c do Regulaminu Konkursu wypełnić numer uprawnień osoby, 
spełniającej warunki zawodowe i techniczne, jeśli jest to osoba, z wykształceniem 
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zagranicznym z UE, równym do wykształcenia w Polsce, nie posiadająca numeru członków 
Izby Architektów RP? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Organizator nie wymaga wpisu na listę członków Izby Architektów. 
Jeśli w danym kraju nie nadaje się numeru uprawnień do projektowania w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń, ale posiadanie odpowiedniego wykształcenia i/lub odbycie 
praktyki zawodowej spełnia warunki uznania kwalifikacji zawodowych na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej wówczas należy w Złączniku 3c w miejscu przeznaczonym na 
wpisanie numeru uprawnień podać informację o wykształceniu.  Organizator wskazuje jednak, 
że konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień (polskich lub równoważnych zgodnie z 
roz IV ust 1 pkt 8 lit d) Regulaminu), chyba że w kraju w którym osoba prowadzi działalność 
uprawnienia nie są wymagane, wówczas należy wykazać posiadanie odpowiedniego 
wykształcenia i/lub odbycie praktyki zawodowej spełniające warunki uznania kwalifikacji 
zawodowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 
PYTANIE 33           

Czy w przypadku uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, wymaga się aby każdy 
z uczestników złożył oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na 
podstawie:  
- art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 w zakresie członków Sądu Konkursowego 
oraz pkt 7-10 Ustawy wg. Załącznika nr 3b do Regulaminu,  
- art. 7 ust 1 z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego wg. załącznika nr 3b1 do Regulaminu,  
- art. 5 k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym w Rozporządzeniu Rady (UE) 
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
wg. załącznika nr 3b2 do Regulaminu.  
Czy ww. załączniki podpisuje tylko pełnomocnik uczestników konkursu nadany na podstawie 
dokumentu pełnomocnictwa stanowiący załącznik nr 3f do Regulaminu ? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Wymienione w pytaniu oświadczenia w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział 
konkursie są wymagane od każdego z Uczestników. Regulamin nie przesądza jednak czy 
każdy Uczestnik musi je podpisać osobiście czy też może udzielić takiego prawa 
pełnomocnikowi wskazując to w treści pełnomocnictwa. Jeśli pełnomocnictwo będzie 
upoważniać do podpisania w imieniu innych uczestników takich oświadczeń – będzie to 
oświadczenie złożone prawidłowo.  
 
 
PYTANIE 34           

Czy Kwalifikowany Podpis Elektroniczny można tylko uzyskać na terenie Polski? Czy uznają 
państwo innych dostawców certyfikowanych legalnie podpisów (jak Adobe e-signature, czy 
inne)? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 30. 
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PYTANIE 35           

Czy warunek z Rozdziału 1 ust. 8) pkt d) dotyczy "jednej osoby która będzie uczestniczyć w 
wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz posiadającej doświadczenie na wykonaniu(...) co 
najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej(...) budynku użyteczności 
publicznej(...) w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa *z 
wyłączeniem kin, hal sportowych) przeznaczona dla wydarzeń muzycznych o pojemności 
stałej widowni nie mniej niż 350 miejsc" oraz warunek z tego Rozdziału 1 ust. 8) pkt e) dotyczy 
UCZESTNIKA konkursu jeżeli UCZESTNIK konkursu wykaże, iż "(...) posiada doświadczenie 
w należytym wykonaniu (...) jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej(...) o powierzchni 
użytkowej nie mniejszej niż 5.000 m2, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, 
teatralna lub widowiskowa (z wyłączeniem kin i hal sportowych) przeznaczona dla wydarzeń 
muzycznych(...) może być spełniony dla obu wyżej wymienionych warunków z ust. 8) pkt d) 
oraz z ust. 8) pkt e) przez ten sam zbudowany obiekt architektoniczny dla którego "osoba z 
ust. 8) pkt e) była generalnym projektantem architektury oraz dla którego UCZESTNIK 
konkursu z ust. 8) pkt d) był wykonawcą dokumentacji wielobranżowej ", a który to ten sam w 
obu wyżej opisanych przypadkach obiekt architektoniczny ma powierzchnię użytkową nie 
mniejszą niż 5.000m2 i w tymże obiekcie architektonicznym 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. 
 
ODPOWIEDŹ: 

Spełnienie warunku przez osoby wskazane w lit d) oraz e) może mieć miejsce przy realizacji 
tego samego obiektu jeśli zakres czynności wykonywanej przez daną osobę wypełnia 
wymagania co do przedmiotu doświadczenia ustalone w warunkach wskazanych w pytaniu. 
Tej oceny Organizator dokona w toku badania i oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w 
konkursie   
 
 
PYTANIE 36           

Czy w Załączniku nr 3d do Regulaminu Konkursu uczestnik powinien wpisać obydwa budynki 
- jeden którym dysponuje architekt i jeden, którym dysponuje akustyk (wymieniony w 
Załączniku 3c)? 
 
ODPOWIEDŹ: 

W Załączniku nr 3d Uczestnik konkursu musi wykazać spełnienie warunku, o którym mowa w 
Rozdziale IV ust 1 pkt 8. e) dotyczącym UCZESTNIKA KONKURSU a nie osoby którą 
Uczestnik konkursu dysponuje, czyli: 
Uczestnik konkursu wykaże, iż: 
– posiada doświadczenie w należytym wykonaniu w ciągu ostatnich 15 lat przed upływem 
terminu o składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 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), co najmniej 1 (jednego) 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.) o powierzchni użytkowej nie 
mniejszej niż 5 000 m2, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub 
widowiskowa (z wyłączeniem kin, i hal sportowych) przeznaczona dla wydarzeń muzycznych. 
 
UWAGA: w przypadku warunku udziału w konkursie określonym pkt. 8. lit. e) niniejszego 
Rozdziału, Uczestnik konkursu nie może polegać na zasobach innych podmiotów. Musi to być 
doświadczenie własne Uczestnika konkursu. 
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W załączniku 3d powinny być podane informacje dotyczące doświadczenia Uczestnika 
konkursu, a nie poszczególnych osób. Informacje o doświadczeniu osób podawane są w 
załączniku 3c. 
 
 
PYTANIE 37           

Czy w Załączniku 3c do konkursu należy podać tylko jeden projekt, którym dysponuje akustyk, 
czy warto podać ich więcej? (regulamin stwierdza 'co najmniej jeden'). 
 
ODPOWIEDŹ: 

Pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu. Podanie więcej niż jednego obiektu nie 
wpływa na ocenę wniosku o dopuszczenie. 
 
 
PYTANIE 38           

Czy istnieje lista tytułów akceptowalnych jako wyższe wykształcenie techniczne w specjalności 
akustyka? W zależności od kraju, są one różnie określane. 
 
ODPOWIEDŹ: 

Organizator nie posiada takiej listy tytułów. 
 
 
PYTANIE 39           

Szanowni Państwo, zwracamy się z wnioskiem o zmianę warunku udziału określonego w 
Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 Regulaminu konkursu, poprzez dopuszczenie powierzchni obiektu 
4.000 m2. Posiadamy doświadczenie w wykonaniu wielu wielobranżowych dokumentacji 
projektowych (obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót) na 
której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę (z wyłączeniem remontu) dla 
budowy co budynków użyteczności publicznej w rozumieniu §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 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.) w tym 
największy o powierzchni użytkowej 4.000 m2 w którym mieści się sala koncertowa na ponad 
400 miejsc. Projekty zostały należycie wykonane, co potwierdzają referencje Zamawiających 
publicznych. Wnioskowana zmiana warunku umożliwi udział podmiotom z odpowiednim 
doświadczeniem, dającym rękojmię należytego wykonania. Zmiana zwiększy konkurencyjność 
w postępowaniu. 
 
ODPOWIEDŹ: 

Organizator pozostawia postanowienia Regulaminu konkursu bez zmian. 
 
 
PYTANIE 40           

Czy warunek 8. d "...budynku użyteczności publicznej..., w którym mieści się sala 
koncertowa... o pojemości stałej widowni nie mniejszej niż 350 miejsc" oraz 8.e "...budynku 
użyteczności publicznej..., o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 000 m2, w którym 
mieści się sala koncertowa... przeznaczona dla wydarzeń muzycznych." może być spełniony 
przez dwa niezależne projekty? Innymi słowy nie musi być to jeden projekt spełniający dwa 
wymagania jednocześnie: powierzchni 5 000 m2 i sali o pojemności stałej widowni nie 
mniejszej niż 350 miejsc? 
 
ODPOWIEDŹ: 
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Organizator dopuszcza, aby warunek opisany w Rozdziale IV ust. 1 pkt 8) lit d). oraz warunek 
opisany w Rozdziale IV ust. 1 pkt 8) lit e) były spełnione przez wykazanie wykonania 
wielobranżowej dokumentacji projektowej dla dwu różnych budynków. 
 
 
PYTANIE 41           

Osoba prawna wchodząca w skład naszego zespołu biorącego udział w konkursie nie otrzyma 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego (QES) w wyznaczonym terminie. Czy podpis może 
zostać złożony przez pełnomocnika (osobę fizyczną) w imieniu osoby prawnej (uczestnika 
konkursu)? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Podpis elektroniczny nie musi być wydany dla osoby prawnej. Wystarczającym jest, jeśli jest 
dla osoby uprawnionej z mocy prawa do jej reprezentacji (ujawnionej w rejestrze). 
Ponadto elektroniczny podpis kwalifikowany może złożyć pełnomocnik, jeśli zostanie 
ustanowiony zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu oraz do wniosku o dopuszczenie 
zostanie dołączone odpowiednie pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej (tj postać 
elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) dla tej osoby. 
W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i 
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej  
(poprzez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym) mogą dokonać 
osoby/podmioty, o których mowa w § 7 ust 3 i 4.Rozporządzenia 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), czyli mocodawca lub notariusz 
 
 

 

 

 

……………..……………………………………………………… 

Rafał Mroczkowski 
Sekretarz Konkursu 
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