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Warszawa, 20 października 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 nr 1:
Ze względu na problemy techniczne, uzyskałem podpis kwalifikowany 
na dokumentach przekraczając nieznacznie termin składania. Czy termin zostanie 
jeszcze przedłużony? Lub czy można jeszcze w jakiś sposób przesłać zgłoszenie? 
Pytanie nr 2:
Dzień dobry - nie dostałem powiadomienia o dopuszczeniu do udziału w konkursie.
Pytanie nr 3:
Etap kwalifikacyjny - składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 
Czy jest możliwość uczestniczenia w konkursie. 
Odpowiedź na pytania nr 1, 2 i 3:
Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków 
o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, 
oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych 
przez Organizatora, zgodnie z pkt 4.3 Rozdziału I Regulaminu Konkursu upłynął 
13.10.2021 r. 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z pkt 4.4 Rozdziału I Regulaminu Konkursu, 
termin poinformowania Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie 
oraz zaproszenia do składania opracowań studialnych Etapu I lub powiadomienia 
o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie upływa 22.10.2021 r.
Pytanie nr 4:
Czy istnieją jakieś ograniczenia w wyborze sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej 
(numerze identyfikacyjnym Opracowania studialnego, wzmiankowanym w rozdziale IV 
Regulaminu, w punkcie 2.6)? Jeśli zależy ona jedynie od pomysłu uczestnika, może 
się przecież zdarzyć kilka identycznych liczb rozpoznawczych - co wtedy? 
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Odpowiedź na pytanie nr 4:
Organizator nie określił żadnych ograniczeń w wyborze sześciocyfrowej
liczby rozpoznawczej (numeru identyfikacyjnego Opracowania studialnego). Zaleca 
się jednak, aby była to liczba składająca się z różnych cyfr. Zgodnie z pkt 3.6 Rozdziału 
IV Regulaminu Konkursu, złożone opracowania studialne zostaną zaszyfrowane 
dodatkowo przez Sekretarza Konkursu, poprzez nadanie indywidualnego, 
trzycyfrowego kodu każdemu Opracowaniu.
                                                                                                     

       Z poważaniem,

                                                 DYREKTOR GENERALNY
                                                GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO
                                                                               MICHAŁ WIDELSKI

                                                                                              (dokument podpisany elektronicznie)
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