
 

DWUETAPOWY REALIZACYJNY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ NOWEGO BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 
SZPITALA KLINICZNEGO IM. PROF. A. GRUCY CMKP W OTWOCKU 

 

 

Otwock, 17.06.2021 r. 
 

 
Dotyczy:  
„Dwuetapowego realizacyjnego konkursu architektonicznego na koncepcję nowego budynku 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku” 
 
 
Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie na podstawie wniosków 
o dopuszczenie. 
 
Do dnia 01.06.2021 r. do godz. 12.00 poprzez Platformę komunikacji elektronicznej 
złożonych zostało 14 wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Wnioskom tym 
zostały nadane numery od 001 do 014.  
 
Ze złożonych w terminie 14 wniosków o dopuszczenie po ich badaniu i weryfikacji formalno-
prawnej dokonanej przez Sekretarza Konkursu w dniach od 02.06.2021 r. do 07.06.2021 r. 
stwierdzono, co następuje: 
- 7 wniosków o dopuszczenie zostało złożonych poprawnie i zawierało dokumenty i 

oświadczenia zgodne z wymogami Regulaminu konkursu. 
- 4 wnioski o dopuszczenie nie zawierało wymaganych Regulaminem konkursu dokumentów 

lub/i oświadczeń lub zawierało te dokumenty lub/i oświadczenia złożone błędnie w związku 
z czym Uczestnicy ci zostali wezwani do uzupełnienia wniosków o dopuszczenie. 

- 3 wnioski o dopuszczenie zostały złożone niepoprawnie tzn. nie zawierało kwalifikowanych 
podpisów elektronicznych lub złożone dokumenty nie zawierały samego wniosku o 
dopuszczenie w związku z czym wnioski te podlegały odrzucaniu na podstawie art. 343 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 
z późn. zm.) lub uznano, iż wniosek nie został złożony. 

 
Dnia 07.06.2021 r. do 4 Uczestników konkursu, których wnioski o dopuszczenie wymagały 
uzupełnienia zostały wysłane za pośrednictwem Platformy komunikacji elektronicznej pisma 
z wezwaniem do uzupełnienia wniosków o dopuszczenie. 
Termin na uzupełnienia został wyznaczony na dzień 14.06.2021 r. do godziny 12.00. 
 
Do dnia 14.06.2021 r. do godziny 12.00 z 4 Uczestników konkursu, którzy zostali wezwani do 
uzupełnienia wniosków o dopuszczenie, 4 Uczestników konkursu złożyło poprzez Platformę 
komunikacji elektronicznej uzupełnienia wniosków o dopuszczenie.  
W wyniku formalno-prawnej weryfikacji przez Sekretarza Konkursu w dniach od 15.06.2021 
r. do 17.06.2021 r. uzupełnień wniosków o dopuszczenie stwierdzono, co następuje: 
- 4 Uczestników konkursu złożyło poprawnie uzupełnienia wniosków o dopuszczenie. 
 
W związku z powyższym na podstawie wniosków o dopuszczenie oraz uzupełnień 
wniosków, do udziału w konkursie zostało dopuszczonych 11 Uczestników konkursu. 
 

 
 
 
 

……………..……………………………………………………… 
podpis Kierownik Zamawiającego lub osoby pełniącej 
czynności zastrzeżone dla Kierownika Zamawiającego 
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