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ODPOWIEDZI NR 2 

Dotyczy Konkursu architektoniczny nr 2/KO/2022 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-

architektonicznej zabudowy i zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Bartyckiej 26 w 

Warszawie 

W związku z ogłoszeniem ww. Konkursu Organizator otrzymał pytania od podmiotu potencjalnie zainteresowanego 
udziałem w Konkursie. Treść pytań wraz z odpowiedzią zamieszczona została poniżej: 

 

Pytanie nr 1: 

Nawiązując do ogłoszenia o Konkursie na opracowanie koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznych zabudowy i 
zagospodarowania terenu nieruchomości położnej przy ulicy Bartyckiej 26 w Warszawie – mając jednocześnie na 
uwadze fakt, iż termin na pytania minął 22 marca 2022 – mamy zapytanie dotyczące punktu 13 i) oraz 13 j). 

Ponieważ rozważamy start w konkursie w ramach konsorcjum – a niestety nie wszystkim podmiotom udało się 
uzyskać niezbędne zaświadczenia od US i ZUS – czy Państwo dopuszczacie możliwość złożenia z wnioskiem 
samego oświadczenia o niezaleganiu – potwierdzonym samym zaświadczeniem w późniejszym terminie. 

Odpowiedź nr 1: 

Organizator Konkursu podtrzymuje wymóg, iż w przypadku składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w 
konkursie przez konsorcjum wymagane jest m.in. złożenie: 

a)   aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik 
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków  

b) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych potwierdzające 
odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne 
lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków  

 
przez każdego z konsorcjantów odrębnie. 
 
W przypadku przedłożenia kopi dokumentów – za zgodność z oryginałem poświadcza je Lider Konsorcjum. 
 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych we Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursu lub w 
dołączonych do niego dokumentach lub załącznikach Organizator Konkursu wezwie Wnioskodawcę do 
uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.  
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Pytanie nr 2: 

Zwracamy się z uprzejmą prośba o wyjaśnienie czy wymaganie regulaminu punkt 12.1. ppkt. i) dot. jednej 
inwestycji w Polsce, obejmującej swym zakresem budynek usługowy (o głównej funkcji innej niż biurowa) np. 
handlowy o powierzchni użytkowej kondygnacji nadziemnych min. 2 000 m2 wolnostojący lub stanowiący część 
kompleksu zabudowy o innej funkcji (wskazany projekt musi być zrealizowany - uzyskane pozwolenie na 
użytkowanie) - spełni obiekt usług Kultury - Sala koncertowa lub budynek hotelowy. 

 

Odpowiedź nr 2: 

Organizator Konkursu wyjaśnia, że wymóg potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, w 
zakresie zrealizowania co najmniej jednej umowy obejmującej swym zakresem opracowanie wielobranżowej 
dokumentacji projektowej dla inwestycji znajdującej się w Polsce, obejmującej swym zakresem budynek usługowy 
(o głównej funkcji innej niż biurowa) np. handlowy o powierzchni użytkowej kondygnacji nadziemnych min. 2 000 
m2 wolnostojący lub stanowiący część kompleksu zabudowy o innej funkcji (wskazany projekt musi być 
zrealizowany – uzyskane pozwolenie na użytkowanie), spełni zarówno obiekt usług Kultury, jak i budynek hotelowy. 
 
 
Pytanie nr 3 
 
Mamy pytanie o punkt 12.1 b ppkt i: 
 
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, zrealizował co najmniej:  
i. dwie umowy obejmujące swym zakresem opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji 
znajdujących się w Polsce, obejmujących swym zakresem budynki mieszkaniowe wielorodzinne lub budynki 
wielorodzinne mieszkaniowo-usługowe, z garażami podziemnymi, o łącznej powierzchni użytkowej kondygnacji 
nadziemnych każdej inwestycji nie mniejszej niż 10 000 m2 (wskazane projekty muszą być zrealizowane – 
uzyskane pozwolenia na użytkowanie),  
 
Mamy zrealizowane umowy składające się z więcej niż 1 obiektów – procesowanych pod osobnymi Pozwoleniami 
na Budowę i procesami administracyjnymi. Osobno, te obiekty są o mniejszej powierzchni iż wymagane 10,000 
m.kw. – razem ten poziom przekraczają. W niektórych Umowach to są osobne obiekty – w niektórych po prostu 
podetapy tego samego osiedla. Czy takie Umowy kwalifikują się jako niezbędne doświadczenie? 
 
 
Odpowiedź nr 3: 

Organizator Konkursu wyjaśnia, że wymóg potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, w 

zakresie zrealizowania co najmniej dwóch umów obejmujących swym zakresem opracowanie wielobranżowej 

dokumentacji projektowej dla inwestycji znajdujących się w Polsce, obejmujących swym zakresem budynki 

mieszkaniowe wielorodzinne lub budynki wielorodzinne mieszkaniowo-usługowe, z garażami podziemnymi, o 

łącznej powierzchni użytkowej kondygnacji nadziemnych każdej inwestycji nie mniejszej niż 10 000 m2 (wskazane 

projekty muszą być zrealizowane – uzyskane pozwolenia na użytkowanie), spełni inwestycja o łącznej powierzchni 

użytkowej kondygnacji nadziemnych  nie mniejszej niż 10 000 m2 – nie ma znaczenia podział na etapy czy 

podetapy oraz sposób uzyskiwania pozwolenia na budowę. 

 

 

 


