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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU   

NA PROJEKT I WYKONANIE POMNIKA PATRONA  

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH  

GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

nr sprawy WNP/961/PN/2019 

 

I. W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu 

Konkursu o poniższej treści (zachowano oryginalną treść pisma): 

 

Pytanie nr 1: 

W punkcie 3.2. regulaminu konkursu "Przewidywany harmonogram Konkursu" 

Zostały podane dwie daty. 

Pierwsza określona jako "Składanie zgłoszeń" – do 15.11.2019 r. od godz. 11:00 

Druga to "Składanie przez Uczestników prac Konkursowych Etap I"– do 12.12.2019 r. 

od godz. 11:00." 

 

Moje pytanie brzmi. Do którego z tych terminów odnosi się treść zawarta w punkcie 

7.2. "Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Uczestnicy ubiegający się 

o udział w Konkursie"? 

 

Jeżeli punkt 7.2 regulaminu dotyczy "Składanie przez Uczestników prac Konkursowych 

Etap I" – do12.12.2019 , to jakich formalności dotyczy, "Składanie zgłoszeń" – do 

15.11.2019? 

 

A jeśli punkt 7.2 dotyczy "Składanie zgłoszeń" – do 15.11.2019, to czy powinien tam 

widnieć punkt "f) pracę konkursową w postaci określonej w pkt 8.1.Regulaminu." 

W tym wypadku dublują się terminy odnoszące się do I etapu konkursu.  

 

Pytanie nr 2: 

Druga niejasność dotyczy powiązań między punktem 7.1  i 7.2 regulaminu.  

 

W punkcie 7.1  b) widnieje zapis:  " ubiegający się o udział w Konkursie dysponują 

osobami zdolnymi do opracowania pracy konkursowej...; 

-lub osobą, która posiada właściwe przedmiotowi Konkursu doświadczenie, przez co 

Zamawiający rozumie opracowanie w przeciągu ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem.  
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Co brzmi jako niekonieczny warunek. 

 

Zaś treść punktu b)  w punkcie 7.2 podpunkt c) brzmi już jako wymaganie 

obligatoryjne. 

 

Pytanie nr 3: 

Mam pytanie w sprawie ogłoszenia o przetargu-konkurs na projekt i wykonanie 

pomnika. Nie znalazłam żadnych załączników, ani wymogów odnośnie zgłoszenia. Czy 

jest jakiś oficjalny dokument, czy wystarczy na kartce zgłosić chęć udziału? 

Dodać do tego dyplom z ASP i architekta, informacje na temat prowadzonej przeze 

mnie firmy, czy pracowni?  

 

 

Zamawiający, udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania: 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Regulaminu Konkursu w zakresie rozdziału 

III pkt. 3.2 odnośnie poszczególnych terminów i nadaje nowe obowiązujące 

brzmienie: 

Ogłoszenie konkursu – 30.10.2019 r.  

Zadawanie pytań do Regulaminu – do 13.11.2019 r. 

Składanie zgłoszeń – do 12.12.2019 r. do godz. 15:00 

Składanie przez Uczestników prac Konkursowych Etap I– do 12.12.2019 r. do godz. 

15:00.  

Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu – do 18.12.2019 r. 

Kwalifikacja do II Etapu i zaproszenie wybranych uczestników do składania prac 

konkursowych  – do 20.12.2019 r. 

Składanie projektów przez Uczestników zakwalifikowanych do II etapu Konkursu  

– do 31.01.2020 r. do godz. 15.00.  

Publiczne ogłoszenie wyników i prezentacja prac przygotowanych w ramach II etapu 

Konkursu – do 10.02.2020 r.  

 

Odpowiedź nr 2: 

W punkcie 7.1 lit b) widnieje zapis: ”ubiegający się o udział w Konkursie dysponują 

osobami zdolnymi do opracowania pracy konkursowej, a w tym: 

przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów 

wyższych na polskiej lub zagranicznej uczelni, na kierunkach o charakterze 

artystycznym lub architekturze, z uzyskanym na tej uczelni co najmniej stopniem 

magistra lub jemu równoważnym, 

lub osobą, która posiada właściwe przedmiotowi Konkursu doświadczenie, przez 

co Zamawiający rozumie opracowanie w przeciągu ostatnich 5 lat przed 

ogłoszeniem Konkursu rzeźby funkcjonującej w przestrzeni publicznej” 

co należy rozumieć jako wymagania alternatywne, a więc jedno z nich musi być 

spełnione. Zawarcie w pkt 7.2 lit c) Regulaminu obowiązku złożenia wraz z kartą 

zgłoszenia – cyt. udokumentowanych informacji o posiadanym doświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 7.1. Regulaminu (…) dotyczy konieczności uwiarygodnienia spełnienia 



 

 

obowiązku, o którym mowa w pkt 7.1 lit b) tego Regulaminu – ale tylko w przypadku 

jeżeli dopuszczenie wykonawcy do udziału w Konkursie ma się odbyć na podstawie 

posiadanego doświadczenia. 

 

Odpowiedź nr 3: 

Oficjalnym dokumentem regulującym wszystkie kwestie związane z udziałem 

w konkursie jest „Regulamin Konkursu” dostępny na stronie internetowej: 

http://www.bip.awl.edu.pl/przetargi/przetargi-tradycyjne/ogloszenia. Regulamin 

zawiera w sobie również wzory oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca będzie 

zobowiązany złożyć w toku postępowania konkursowego. 

 

II.  Wyjaśnienia treści Regulaminu Konkursu zostają do niego załączone i stanowią 

jego integralną część. Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o konkursie 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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