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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 nr 1:
Czy na planszy i opisie opracowania studialnego można zamieścić zakodowany
nr identyfikacyjny uczestnika, czy też jest on tylko w nazwie pliku?
Czy opracowanie może być opatrzone nazwą własną, lepiej charakteryzującą
i wyróżniającą projekt?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zgodnie z:
 punktem 2.6. Rozdziału IV Regulaminu konkursu – Uczestnik konkursu umieszcza
jedynie w nazwie plików wybraną przez siebie sześciocyfrową liczbą
rozpoznawczą (numer identyfikacyjny Opracowania studialnego) tożsamą z liczbą,
którą wpisuje w Karcie identyfikacyjnej Opracowania studialnego,
 punktem 2.5. Rozdziału IV Regulaminu konkursu – żaden z elementów
Opracowania studialnego, z wyjątkiem Karty identyfikacyjnej Opracowania
studialnego, nie może być opatrzony nazwą Uczestnika konkursu składającego
opracowanie ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora
opracowania przed rozstrzygnięciem Konkursu przez Sąd Konkursowy, co
skutkować może wykluczeniem Uczestnika z konkursu.
Pytanie nr 2:
Gdzie znajdę informację o decyzji w zakresie kwalifikacji do konkursu?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zgodnie z punktem 3.4. Rozdziału III Regulaminu konkursu – po dokonaniu oceny
poprawności złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz
spełnianiu wymagań udziału w konkursie Organizator poinformuje indywidualnie
wszystkich Uczestników konkursu o wynikach tej oceny oraz zaprosi do składania
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Pytanie nr 3:
Czy zgłaszając się do konkursu jedna osoba może złożyć tylko jeden projekt, czy
można złożyć kilka koncepcji, nadając każdej z nich inny numer identyfikacyjny
opracowania?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową/opracowanie
studialne. Wynika to z art. 345 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem
p.o. Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
Dorota Cabańska
(dokument podpisany elektronicznie)
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