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Dotyczy: konkursu studialnego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 
Centrum Przesiadkowego w Bielsku-Białej. 
 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej (Zamawiający) informuje, iż Uczestnicy zwrócili się o 
wyjaśnienie dotyczące wyjaśnienia wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 
studialnym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zamierzenia 
inwestycyjnego jw. Zamawiający zgodnie z pkt.1.5, Rozdz. I Regulaminu przekazuje treści 
zapytań wraz z udzieloną odpowiedzią: 
 
 
Pytanie 1: 
chciałbym wziąć udział w konkursie, niestety nie jestem członkiem żadnego biura 
projektowego. Mam swoją wizję centrum przesiadkowego która moim zdaniem jest bardzo 
ciekawa. Chciałbym ją jakoś przedstawić, chociaż nie mam dostępu do narzędzi 
projektowych. Obowiązkiem brania udziału w konkursie jest posiadanie biura projektowego? 
Czy przygotowanie projektu własnym sumptem, dosyć amatorsko będzie w ogóle brane pod 
uwagę? 
 
Odpowiedź 1: 
Zasady udziału w konkursie zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Konkursu Rozdz. I, 
ust. 7 punkty 7.2: 
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, a także wyżej wymienione podmioty występujące 
wspólnie, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie, zwane dalej Uczestnikiem 
Konkursu (samodzielnie biorącym udział w Konkursie) lub Uczestnikami Konkursu (wspólnie 
biorącymi udział w Konkursie), które złożą w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie 
do udziału w Konkursie według określonego wzoru (Załącznik NR 1) z ewentualnym 
Pełnomocnictwem (Załącznik NR2). Uczestnik Konkursu lub Uczestnicy biorący wspólnie 
udział w Konkursie mogą ustanowić pełnomocnika umocowanego do wszystkich czynności 
związanych z Konkursem w tym także do podpisywania wszystkich niezbędnych dokumentów 
wymaganych Regulaminem Konkursu, lub muszą podejmować wszelkie wyżej wymienione 
działania wspólnie. 
i 7.4 a): 
Uczestnikami Konkursu mogą być wykonawcy, którzy: 
- spełniają warunki udziału w Konkursie dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) w przypadku osoby fizycznej - posiada uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej (z uwzględnieniem Rozdziału I, 
pkt.7.6), dopuszcza się udział “zespołów studenckich” kierunku architektura                
z udziałem prowadzącego pracownika naukowego, posiadającego uprawnienia 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. 

 


