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   Bytom, dnia 26.04.2017 r. 
 

                         

ZAPYTANIA DO KONKURSU 

Dotyczy konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnej hali sportowej 
w Bytomiu jako część Zadania „Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Olimpijskiej 
w Bytomiu” w ramach inwestycji „Zaprojektowanie i budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicach 
Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu” 
 

 
 Bytomski Sport Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że w dniu 14 i 18 kwietnia 2017 r. wpłynęły zapytania do 

przedmiotowego konkursu.  

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

 

Pytanie 1 

W dniu 4.04.2017 otrzymaliśmy od Państwa zaproszenie do złożenia pracy konkursowej w temacie jak powyżej. 

Pomimo faktu, że od pierwotnego ogłoszenia konkursu minęło sporo czasu, efektywny czas jaki pozostaje nam i innym 

zaproszonym uczestnikom na opracowanie pracy konkursowej jest bardzo krótki, ponieważ może być liczony dopiero 

od momentu opublikowania zaproszeń do złożenia prac. Dodatkowo w tym przedziale czasowym tj. od 4.04 do 8.05 są 

Święta Wielkanocne oraz dni ustawowo wolne od pracy na początku maja. W efekcie zostaje zaledwie 20 dni 

roboczych na opracowanie pracy konkursowej sporego zadania inwestycyjnego. Naszym zdaniem jest to czas 

niewystarczający do profesjonalnego opracowania zadania projektowego tej skali. Jesteśmy zdania, że z korzyścią dla 

Projektu jak również Inwestora Publicznego jest zapewnienie najbardziej odpowiedniego rozwiązania projektowego co 

będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy odpowiednio duża liczba ekip projektowych, które przeszły Państwa wstępną 

ocenę kwalifikacyjną będzie mogła złożyć rzetelnie opracowaną pracę konkursową. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu złożenia pracy konkursowej.  

Pracę konkursową należy złożyć do dnia 8 maja 2017 r. 

 

Pytanie 2 

Czy załącznik nr 3 (Karta Identyfikacyjna Uczestnika Konkursu) musi być podpisany przez Uczestnika lub Pełnomocnika. 

Czy wystarczą podpisy autorów pracy w tabeli. We wzorze załącznika brak jest miejsca na podpis 

Uczestnika/Pełnomocnika. 

Odpowiedź 

Załącznik nr 3 (Karta Identyfikacyjna Uczestnika Konkursu) musi być podpisany przez Uczestnika lub Pełnomocnika, 

zgodnie ze wskazaniem we wzorze: „miejscowość, data, czytelny podpis Uczestnika (Uczestników) 

Konkursu/pełnomocnika działającego w imieniu Uczestnika (Uczestników) Konkursu”. Dodatkowo w kolumnie 04 

tabeli wskazującej „Autora/Zespół autorski” winny się znaleźć podpisy każdego z autorów. 
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Pytanie 3 

Czy w załączniku nr 3 (Karta Identyfikacyjna Uczestnika Konkursu) w skład wymienionego w tabeli zespołu autorskiego 

musi wchodzić projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

Odpowiedź 

W załączniku nr 3 (Karta Identyfikacyjna Uczestnika Konkursu) w skład zespołu autorów muszą wchodzić 

projektanci wyszczególnieni w pkt 7.1 lit. b) Regulaminu konkursu, tj.: 

1) PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ, który: posiada uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

uprzednio obowiązujących przepisów, 

2) PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ, który:  posiada uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie uprzednio obowiązujących przepisów.  

zgodnie z wykazem osób załączonym do wniosku o dopuszczenie do konkursu danego Uczestnika. 

  

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu 

Jakub Snochowski 

 


