GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 22 listopada 2021 r.

znak sprawy: BAF.260.9.2021

Wszyscy Uczestnicy
Konkursu
Dotyczy:

dwuetapowego konkursu realizacyjnego na projekt koncepcyjny
domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 metrów
kwadratowych.

W związku z wnioskami Uczestników Konkursu dotyczącymi wyjaśnienia treści
Regulaminu konkursu, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, udziela poniższych
wyjaśnień.
Pytanie 1:
Właśnie wgrałem 2 pliki konkursowe, z powodu zawieszenia strony internetowej
nie wgrywał mi się przez 5 minut plik trzeci. Czy mogę go do państwa dosłać?
Pliki wgrane tuz przed godz. 24.
Pytanie 2:
Wczoraj wieczorem wgrywałem 3 pliki (opis, dokument zawierający numer pracy oraz
plansza) na Państwa platformę internetową. Z dużym opóźnieniem załączyły się dwa
pliki (opis i dokument). Trwało to kilkanaście minut. Niestety nie załączyła się plansza,
którą także wysłałem. Chyba czas jej wgrywania był jeszcze dłuższy niż poprzednich
plików (prawdopodobnie ze względu na wielkość pliku 10 MB). Z tego powodu na moim
koncie są wgrane tylko dwa pliki. Wysłana przeze mnie plansza chyba się nie wgrała,
nie jest widoczna. Bardzo prosiłbym o sprawdzenie czy trzeci plik jednak nie jest
załączony, jeśli nie, chciałbym go dołączyć. Wczoraj wysłałem pracę kompletną,
skończoną pracę (3 pliki). Problem wynikał z powodów wyłącznie technicznych
i niemożności załączenia wszystkich plików. Uprzejmie proszę o pozytywne
rozpatrzenie mojej prośby i pomoc w załączeniu ostatniego gotowego już wczoraj pliku
do systemu.
Pytanie 3:
Przez problemy techniczne udało nam się wgrać tylko planszę, nie udało nam się
wgrać karty identyfikacyjnej i opisu. Czy jest jeszcze możliwość wgrania tych plików.
Odpowiedź na pytania 1-3:
Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej Opracowań
studialnych upłynął 08.11.2021 r. Zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale IV pkt 3.5
Regulaminu Konkursu, wprowadzenie zmian i uzupełnień do Opracowania studialnego
możliwe jest wyłącznie przed upływem terminu składania Opracowań studialnych.
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Ponadto mając na uwadze art. 325 ust 4 ustawy1, w myśl art. 16 ustawy - Konkurs
należy przygotować i przeprowadzić w sposób zapewniający równe traktowanie
Uczestników. Zatem, zasada równego traktowania wymaga traktowania wszystkich
Uczestników konkursu, którzy znajdują się w tej samej sytuacji, w identyczny sposób,
co przejawia się w obowiązku wyznaczania takich samych terminów na wykonanie
poszczególnych czynności.

Z poważaniem,
Z upoważnienia
DYREKTOR GENERALNY
GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO
MICHAŁ WIDELSKI
(dokument podpisany elektronicznie)
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Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwana
dalej „ustawą”.
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