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Warszawa, dnia 20 maj 2015 r. 

 

KOREKTA informacji o wynikach kwalifikacji do udziału w Konkursie na opracowanie 

koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP 

przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie na podstawie wniosków dopuszczenie. 

 

 

Do dnia 5 maja 2015r. do godz. 16.00 zostało złożonych 120 wnioski o dopuszczenie do 

udziału w konkursie. Po tym terminie wpłynęły dodatkowo 2 wnioski o dopuszczenie. Wnioski 

te nie były rozpatrywane. 

Ze złożonych 120 wniosków o dopuszczenie: 

- 106 wniosków o dopuszczenie zawierało dokumenty i oświadczenia zgodne z wymogami 

Regulaminu konkursu. 

- 14 wniosków o dopuszczenie nie zawierało dokumentów i oświadczeń wymaganych 

Regulaminem konkursu, zawierało te dokumenty lub oświadczenia złożone błędnie lub 

wymagało wyjaśnienia treści zawartych we wniosku i załączonych dokumentach i 

oświadczeniach. 

W związku z powyższym, zgodnie z Regulaminem konkursu Rozdział III punkt  4.1.,  

14 Uczestników konkursu wezwanych zostało dnia 11 maja 2015r. do uzupełnienia lub 

wyjaśnienia wniosków o dopuszczenie. Termin na uzupełnienia i wyjaśnienia wniosków 

wyznaczony został na dzień 15 maja 2015r. do godz. 16.00. 

Po terminie na uzupełnienia i wyjaśnienia wniosków o dopuszczenie oraz w wyniku ich 

prawno-formalnej weryfikacji stwierdzono, co następuje 

- 2 Uczestników konkursu nie złożyło uzupełnień lub wyjaśnień do wniosku o dopuszczenie,  

- 12 Uczestników konkursu złożyło poprawnie uzupełnienia lub/i wyjaśnienia do wniosków o 

dopuszczenie, 

W związku z powyższym w dniu 18.05.2015r. do dalszego udziału w konkursie zostało 

zakwalifikowanych 118 Uczestników konkursu, natomiast 2 Uczestników konkursu nie 

zostało dopuszczonych do dalszego udziału w konkursie. 

Dnia 19.05.2015r. jeden z niedopuszczonych do udziału w konkursie Uczestników przesłał 

na mailowy adres korespondencyjny informację, że przekazał w wyznaczonym terminie t.j. 

14.05.2015r., stosowne wyjaśnienia w związku z wysłanym do niego wezwaniem o 

wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Uczestnik 

ten przesłał także dowód na nadanie w dniu 14.05.2015r. maila w postaci oryginalnej 

wiadomości datowanej na ten właśnie dzień. Po sprawdzeniu korespondencji mailowej, która 

została przesłana do ZG SARP do dnia 15 maja 2015 roku stwierdzono, że wyjaśnienie 
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odnośnie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie przesłane przez tego Uczestnika 

konkursu zostało zakwalifikowana jako spam i nastąpiło automatyczne usunięcie 

wiadomości.  

W związku z powyższym, decyzją Organizatora konkursu wyjaśnienia tego Uczestnika 

konkursu przesłane ponownie w dniu 19.05.2015r. zostały zaakceptowane a po ich 

rozpatrzeniu Uczestnik został dopuszczony do dalszego udziału w konkursie i zaproszony do 

złożenia opracowania studialnego Etapu I konkursu. 

Reasumując do dalszego udziału w konkursie, w dniu 20.05.2015r. zostało 

zakwalifikowanych 119 Uczestników konkursu, natomiast 1 Uczestnik konkursu nie został 

dopuszczony do dalszego udziału w konkursie. 

 

 

Sekretarz konkursu 

Rafał Mroczkowski 


