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Warszawa, 23 września 2021 r.

    znak sprawy: BAF.260.9.2021

Wszyscy Uczestnicy
Konkursu

Dotyczy: dwuetapowego konkursu realizacyjnego na projekt koncepcyjny 
domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 metrów 
kwadratowych.

W związku z wnioskami Uczestników Konkursu dotyczącymi wyjaśnienia treści 
Regulaminu konkursu, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, udziela poniższych 
wyjaśnień.

Pytanie nr 1:
Czy osoba posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń, a jednocześnie nie będąca członkiem Izby 
Architektów może uczestniczyć w konkursie samodzielnie?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
W konkursie może uczestniczyć samodzielnie każda osoba posiadająca uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która 
jednocześnie nie jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

Pytanie nr 2:
Czy uczestnik może złożyć więcej niż jedno opracowanie studyjne (pracę 
konkursową)? 
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedno opracowanie studialne (pracę 
konkursową). Wynika to z art. 345 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych1. 
Ponadto zgodnie z punktem 1.5 Rozdziału III Regulaminu konkursu, każdy Uczestnik 
konkursu może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. 
Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym 
Uczestnikiem konkursu. 

1 Ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.).

GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO



ul. Krucza 38/42                                                                                                       tel. 22 661-80-09, 22 661-80-10
00-926 Warszawa                                                                                                    

Pytanie nr 3:
Czy osoby którymi dysponuje uczestnik wykazane w załączniku jako osoby 
posiadające uprawnienia, mogą niezależnie od tego uczestniczyć w konkursie?  
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Osoby, którymi dysponuje Uczestnik konkursu, wykazane przez niego w Załączniku 
nr 3c do Regulaminu konkursu, jako osoby posiadające uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, nie mogą niezależnie 
od tego Uczestnika konkursu uczestniczyć w konkursie. Zgodnie z wykładnią 
art. 345 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, prezentowaną w komentarzu 
do tej ustawy (Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz pod red. Huberta Nowaka, 
Mateusza Winiarza, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2021) „uczestnik 
konkursu (rozumiany bezpośrednio jako autor lub współautor) może brać udział 
w przygotowaniu tylko jednej pracy biorącej udział w konkursie. Przykładowo złożenie 
pracy konkursowej jako uczestnik-autor, a następnie jako jeden z autorów (w sytuacji, 
gdy uczestnikiem postępowania jest np. biuro projektowe), nie będzie dopuszczalne”.

Pytanie nr 4:
Proszę o wskazanie sposobu zgłoszenia do konkursu. Niestety żaden formularz nie 
jest dostępny, jak również informacja na stronie. 
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie składają wnioski o dopuszczenie 
do udziału w konkursie zgodnie z postanowieniami Rozdziału III Regulaminu konkursu 
w terminie określonym w Harmonogramie konkursu, tj. do 29.09.2021 r.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej 
Konkursu (link: www.gunb.gov.pl/aktualnosc/konkurs-architektoniczny). Wszystkie 
załączniki do Regulaminu konkursu dostępne są w wersji edytowalnej. 

                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                         p.o. Głównego Inspektora
                                                                                                             Nadzoru Budowlanego

                                                                                                                 Dorota Cabańska
                                                                                          
                                                                                                 (dokument podpisany elektronicznie)
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