
 

             

 

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 od dnia 
12 do dnia 17 października 2022 r. (kontynuacja numeracji pytań) 
 
 
PYTANIE NR 13. 

Tytuł: Osoby biorące udział w konkursie z odpowiednimi uprawnieniami 

Treść: Czy osoby biorące udział w konkursie (które nie są zatrudnione przez firmę składającą 

wniosek dopuszczenie do konkursu) Chodzi o osoby posiadające uprawnienia konstrukcyjne, 

instalacyjne, drogowe itp. które udostępnią swoje zasoby w momencie ewentualnej wygranej 

w konkursie muszą również posiadać podpis kwalifikowany? W celu podpisania załącznika  

nr A.6? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Na etapie weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie Uczestnik konkursu 

winien wykazać się spełnianiem warunku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1.6 lit d) 

Regulaminu konkursu. 

Załącznik A.6. sporządza się w formie: oryginał w postaci elektronicznej, opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu 

sporządzonego w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu sporządzonego w postaci papierowej i opatrzone 

podpisem własnoręcznym, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

W przypadku, gdy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zostało sporządzone jako 

dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Osoby posiadające uprawnienia konstrukcyjne, instalacyjne, drogowe itp. które udostępnią 

swoje zasoby w momencie ewentualnej wygranej w konkursie muszą również posiadać podpis 

kwalifikowany ponieważ będą składały oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia. 

 

PYTANIE NR 14. 

Tytuł: Pytanie – wizja lokalna  

Treść: Czy udział w wizji lokalnej dla uczestników zakwalifikowanych do udziału w konkursie 

jest obowiązkowy? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający i Organizator konkursu organizują wizję lokalną terenu opracowania 

konkursowego (wraz z budynkiem Starej Octowni), aby „przybliżyć temat” Uczestnikom 

konkursu. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy, zależy od decyzji Uczestnika konkursu. 

 



PYTANIE NR 15. 

Tytuł: Pytanie o kwalifikowany podpis elektroniczny na wielostronicowym pliku pdf 

Treść: Zgodnie z treścią regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-

urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum 

Okręgowego w Lesznie, Rozdział III p.2.2. (cyt). 2.2. Zasady podpisywania dokumentów 

podpisem elektronicznym jak i zasady poświadczenia za zgodność podpisem elektronicznym 

odwzorowania cyfrowego (skanu) podpisanych ręcznie dokumentów papierowych określone 

zostały w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, (Dz.U. z 2020 poz. 2452). i wyżej 

przywołanym Dz.U. z 2020 poz. 2452 gdzie w § 8 stwierdza się (cyt.): § 8. W przypadku 

przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów  

o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 

zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. pytanie o kwalifikowany podpis elektroniczny na 

wielostronicowym pliku pdf W związku z powyższym proszę o informację:  

 

1. czy formalności będą dopełnione kiedy wszystkie wymagane załączniki do wniosku  

o dopuszczenie będą zeskanowane , ponumerowane (podpisane odręcznie) w pliku w 

formacje pdf, a ostatnia strona tak przygotowanego wielostronicowego dokumentu będzie 

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym?  

 

2. czy każdy z załączników części składowych ww. wniosku podpisujemy oddzielnie? 

 

ODPOWIEDŹ: 

 

Ad. 1. Tak, opatrzenie wielostronicowego dokumentu podpisem będzie jednoznaczne z 

podpisaniem wszystkich zawartych w skanie dokumentów. 

 

Ad.2. Nie ma potrzeby podpisywania oddzielnie wszystkich dokumentów. 

 

PYTANIE NR 16. 

Tytuł: Weryfikacja poprawności wypełnienia i złożenia wniosku o dopuszczenie konkursu. 

Treść: Dzień dobry, czy weryfikujecie Państwo poprawność wypełnienia i złożenia wniosku o 

dopuszczenie do konkursu? Jeśli wystąpiłyby jakieś ew. uwagi lub braki do w/w to czy 

dostaniemy taką informację z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uzupełnienia przed 

upływem terminu?  

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, zgodnie z zapisami rozdz. III pkt 3.7 Regulaminu konkursu, jeżeli Uczestnik konkursu nie 

złożył podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń czy innych dokumentów lub są one 

niekompletne lub zawierają błędy, Organizator wezwie Uczestnika odpowiednio do ich 

złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że, Wniosek nie 

będzie podlegał ocenie albo konkurs zostanie unieważniony. 

 

PYTANIE NR 17. 

Tytuł: Kwalifikowany podpis elektroniczny 



Treść: W punkcie 2.1.8 w rozdziale III, jest napisane, że każdy uczestnik konkursu wspólnie 

biorący udział w konkursie, musi podpisać dokument pełnomocnictwa do reprezentowania 

Uczestników kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pytanie: Czy wystarczy, że tylko 

pełnomocnik zespołu złoży kwalifikowany podpis elektroniczny, a reszta uczestników złoży 

podpis za pomocą profilu zaufanego? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Jeżeli osoby działające w imieniu Uczestnika konkursu nie posiadają kwalifikowanych 

podpisów elektronicznych, a posiada go jedynie pełnomocnik, to do poświadczenia zgodności 

skanu pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej można skorzystać z usług 

notariusza. 

Ustawa Prawo zamówień publicznych (Pzp) nie określa wprost formy pełnomocnictwa. W tym 

zakresie należy więc sięgnąć do przepisów wykonawczych. Zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie, pełnomocnictwo przekazuje się elektronicznie.  

Pełnomocnictwo do złożenia oferty: 

- opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku postępowań lub 

konkursów o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, 

 

PYTANIE NR 18. 

Tytuł: Podpis profilem zaufanym 

Treść: Czy dopuszcza się podpis wniosków za pomocą profilu zaufanego ePUAP? Czy 

konieczne jest posiadanie komercyjnego podpisu kwalifikowanego przez wszystkich 

uczestników biorących udział w konkursie? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Uczestnik / Uczestnicy konkursu mogą: 

 

a.   samodzielnie brać udział w konkursie, wówczas zwani są „Uczestnikiem konkursu 

samodzielnie biorącym udział w konkursie” w tej sytuacji konieczne jest posiadanie 

komercyjnego podpisu kwalifikowanego przez wszystkich Uczestników biorących udział  

w konkursie 

 

b.   wspólnie brać udział w konkursie, wówczas zwani są „Uczestnikami konkursu wspólnie 

biorącymi udział w konkursie” – w tej sytuacji mogą ustanowić pełnomocnika, który musi 

posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny 

 

PYTANIE NR 19. 

Tytuł: Miejsca postojowe 

Treść: Z uwagi na zapis w MPZP [§14. pkt. 7 ppkt. 2)], pozwalający na lokalizację miejsc 

postojowych poza granicami działki oraz z uwagi na brak możliwości realizowania kondygnacji 

podziemnej (np. przeznaczonej na halę garażową), rozważa się lokalizację miejsc 

parkingowych poza terenem. Prosimy o wskazanie takiego ewentualnego miejsca  

i wynikającej z niego dostępnej ilości miejsc postojowych. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zapisy  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)  w paragrafie 

14  dotyczące liczby miejsc postojowych obowiązują dla inwestycji realizowanych od podstaw 

na działkach dotychczas wolnych od zabudowy. Dla działek z istniejącą zabudową te wytyczne 

nie obowiązują, ale ze względu na  charakter i funkcje projektowanego i rewitalizowanego 



budynku  wymaga się  zaprojektowania minimum 10 miejsc postojowych na terenie 

opracowania - zgodnie z zapisem zawartym w Załączniku nr B.8. pkt  3.2. do Regulaminu 

konkursu. Inne miejsca postojowe, poza terenem opracowania konkursowego, mogą 

być  wykorzystywane przez użytkowników w ramach ogólnie dostępnych miejsc parkingowych 

w sąsiedztwie projektowanego Muzeum na zasadach ogólnych. 

 

PYTANIE NR 20. 

Tytuł: Uprawnienia projektowe uzyskane w Wielkiej Brytanii 

Treść: Dzień dobry, W nawiązaniu do Rozdziału III pkt 1.6 lit. d) regulaminu. Czy uprawnienia 

uzyskane w Wielkiej Brytanii (Architects Registration Board) w roku 2019 zostaną 

zakwalifikowane jako równoważne? Uzyskana została decyzja IARP "uznająca kwalifikacje do 

wykonywania zawodu architekta w zakresie odpowiadającym uprawnieniom budowlanym w 

specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń w rozumieniu polskiego prawa 

budowlanego". Natomiast trwają jeszcze formalności związane z wpisaniem na listę członków 

izby architektów. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Jeżeli na podstawie uprawnień uzyskanych w Wielkiej Brytanii (Architects Registration Board) 

w roku 2019 została wydana decyzja Krajowej Rady Izby Architektów RP  "uznająca 

kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta w zakresie odpowiadającym uprawnieniom 

budowlanym w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń w rozumieniu 

polskiego prawa budowlanego", to ta decyzja stanowi uprawnienia budowlane w myśl 

polskiego prawa. Wobec powyższego w/w uprawnienia uzyskane w Wielkiej Brytanii są 

równoważne. Uzyskana decyzja Krajowej Rady IARP, potwierdzona wpisem do Centralnego 

rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (aktualnie e-CRUB), upoważnia do wpisu 

na listę członków Okręgowej Izby Architektów RP.  

Zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, 

Uczestnik konkursu oświadcza, że na etapie wykonywania umowy będzie dysponować 

osobami, o których mowa w rozdziale III Regulaminu konkursu, posiadającymi kwalifikacje 

zawodowe, wykształcenie, uprawnienia oraz przynależność do odpowiednich izb samorządu 

zawodowego umożliwiających wykonanie Przedmiotu usługi. 

 

PYTANIE NR 21. 

Tytuł: Maksymalna dopuszczalna wysokość nowo budowanego budynku 

Treść: Z §117 części tekstowej MPZP wynika, że wysokość zabudowy ogranicza się 15,0 

metrami - i to jest ustalenie szczególne, natomiast z ustalenia ogólnego §8 pkt. 5.d tego 

samego MPZP wynika, że "dopuszcza się budowę oraz nadbudowę oficyn pod warunkiem nie 

przekraczania wysokości kalenicy budynku frontowego". Rzędna kalenicy budynku frontowego 

(Starej Octowni) wynosi 12,47m. Moje pytanie jest następujące: które z ograniczeń obowiązuje 

w razie projektowania nowego oddzielnie stojącego budynku na terenie działek 331 i 328/2? 

Istota pytania tkwi w tym, czy nowo projektowany budynek podlega definicji "oficyna"? Z tego, 

co mi się udało znaleźć - polskie przepisy budowlane nie określają tego, czym jest oficyna.  

Z ogólnej definicji wynika, że oficyna jest budynkiem, nie mającym bezpośredniego dostępu 

do ulicy. Ale gdyby dojazd do ulicy byłby zapewniony za pośrednictwem drogi wewnętrznej - 

czy wtedy nowy budynek przestałby być oficyną? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Obowiązujące dla terenu 149 MW/U są ustalenia szczegółowe - oznaczające wysokość 

projektowanej zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych do 4 kondygnacji i do  

15,0 m. Projektowana rozbudowa  budynku Starej Octowni nie jest traktowana jako budowa 

lub nadbudowa oficyny. Niezależnie od  wytycznych dotyczących rozbudowy obowiązujące 

są  wytyczne konserwatorskie dotyczące rewitalizowanego budynku Starej Octowni.  



 

SPROSTOWANIE: 

Zamawiający i Organizator konkursu informują, że w Regulaminie konkursu w rozdz. I w pkt 

5.1. dotyczącym składu Sądu Konkursowego jest zapis: 

− Janusz Nowak – Główny Specjalista w Biurze Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego 

Powinno być: 

− Janusz Nowak – Główny Specjalista w Biurze Nadzoru Inwestycyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

 

Za powstałe przeoczenie,  serdecznie przepraszamy Zainteresowanego i innych 

interesujących się konkursem.  

 

 

 

arch. Borys Wrzeszcz, 

                                                    sekretarz organizacyjny konkursu 

 

 

 

Poznań, 21 października 2022 r. 

 


