
            

Konkurs SARP nr 1029

NA  OPRACOWANIE  KONCEPCJI  ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ  REWITALIZACJI
BUDYNKU STAREJ OCTOWNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ NA POTRZEBY MUZEUM OKRĘGOWEGO
W LESZNIE

Odpowiedzi na pytania  , które wpłynęły przez Elektroniczną Platformę Konkursową do dnia 26 
września 2022 r. 

PYTANIE NR 1.
Tytuł: Dopuszczenie do udziału w konkursie
Treść:  Szanowni  Państwo,  Jestem  architektką  z  Leszna,  absolwentką  Wydziału  Architektury
Politechniki Poznańskiej.  Ogłoszony przez Państwa konkurs na opracowanie koncepcji  rewitalizacji
Starej  Octowni  w Lesznie  jest  mi  niesamowicie  bliski,  w związku z czym ogromnie zależy mi  na
udziale.  Zgodnie  z  regulaminem  konkursu  dopuszcza  się  do  udziału  zespoły,  
w składzie których co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia projektowe. Jest to dla mnie zupełnie
zrozumiałe, przez wzgląd na realizacyjny charakter konkursu. Sama jeszcze nie posiadam uprawnień,
jestem w trakcie  realizowania  praktyk  zawodowych.  Mimo wszystko konkurs ma dla  mnie bardzo
wysoki priorytet i  chcę dołożyć wszelkich starań, by przedstawić swoją propozycję na rewitalizację
budynku. Bardzo proszę o informację do kogo mogłabym kierować prośby i ewentualne odwołania od
regulaminu.

ODPOWIEDŹ:
Warunki  udziału  w konkursie  zostały  szczegółowo  opisane  w  rozdziale  III.  Regulaminu  konkursu.
Uczestnikami konkursu, w myśl Regulaminu, mogą być podmioty występujące wspólnie. 

PYTANIE NR 2.
Tytuł: Eligibility to participate
Treść: We would like to clarify if we can participate if we are from Ukraine or only countries that are 
already members of the EU are allowed.

ODPOWIEDŹ:
According to the Competition Regulations the language of communication and submitting applications
is Polish 
Zgodnie  z  zapisami  Regulaminu  konkursu,  językiem  obowiązującym  do  porozumiewania  się  
i składania wniosków jest język polski. 
Nie ma ograniczeń wynikających z przynależności do UE. Warunkiem udziału w konkursie, zgodnie z
zapisami rozdziału III Regulaminu jest dysponowanie osobą  posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania  w  specjalności  architektonicznej  bez  ograniczeń,  która  będzie  uczestniczyć  w
wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest
osoba fizyczna  posiadająca wymagane powyżej  uprawnienia,  to  wówczas warunek dysponowania
taką  osobą  jest  spełniony.  Dopuszcza  się  także  kwalifikacje  równoważne,  zdobyte  w  innych
państwach, na zasadach określonych w art.  12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane
(Dz.U. 2020 poz. 1333), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1646).

arch. Borys Wrzeszcz,
Poznań, 27 września 2022 r.             sekretarz organizacyjny konkursu
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