
 

 

 

Toruń, 05.03.2021 r. 

 

Dotyczy:  

„Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego 

Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu” 

 

WYJAŚNIENIA 1 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU 

 

 

PYTANIE 1            

Pytanie dotyczy pkt 1.6.c) Regulaminu. 

Czy zaprojektowanie przebudowy i rozbudowy zabytkowego zespołu o łącznej powierzchni całkowitej 

większej niż 10 tys. m2 dla potrzeb Centrum Edukacyjno - Muzealnego zostanie uznane jako spełnienie 

wymagań Regulaminu? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

 

PYTANIE 2            

Jeśli na Etap 2 jest 5 uczestników, ilu na Etap 1 i czy można zgłosić w języku angielskim? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Liczba Uczestników w Etapie II nie jest znana na dzień dzisiejszy, gdyż uzależnione jest to od liczby 

złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie a następnie od liczby zakwalifikowanych 

na podstawie tych wniosków Uczestników. Organizator nie przewiduje w tym zakresie limitu. 

Postepowanie konkursowe prowadzone jest w języku polskim. Wnioski również należy składać 

w języku polskim. 

 

 

PYTANIE 3            

czy warunek dotyczący zdolności technicznej opisany w punkcie 1.6 c), tj: 

"(...) w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie, a jeśli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i ukończył, usługę 

polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu 

wykonawczego, a zaprojektowany budynek uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę dla 1 budynku 

realizującego funkcje kulturalno-rozrywkowe o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10.000 m2" 

zostanie uznany za spełniony, jeżeli uczestnik konkursu był pracownikiem firmy spełniającej powyższe 

wymagania a tym samym współautorem zrealizowanego obiektu? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Organizator określił w powyższym warunku udziału w konkursie, iż Uczestnik konkursu musiał 

wykonać dokumentację projektową w zakresie projektu budowalnego i wykonawczego oraz obiekt 

uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę. Sformułowanie „dokumentacja projektowa” należy 

rozumieć jako opracowanie wielobranżowe i same współautorstwo w zakresie jednej z branż nie jest 

wystarczające do spełnienia powyższego warunku. Warunek ten ma charakter podmiotowy i wymagany 

jest od podmiotu będącym strona umowy w zakresie wykonania kompleksowego projektu budowlanego 

i projektu wykonawczego. 

 

 

……………..……………………………………………………… 

podpis Kierownik Zamawiającego lub osoby pełniącej 

czynności zastrzeżone dla Kierownika Zamawiającego 


		2021-03-05T21:53:26+0100




