Pytanie Nr 1.
Czy jest limit na liczbę uczestników zaproszonych do udziału w tym konkursie po wysłaniu aplikacji?
I jeśli tak to ile firm/projektów dopuszczacie do konkursu?
Odpowiedź:
Organizator, po dokonaniu oceny Wniosków, zaprasza do składania prac konkursowych wszystkich
Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Uczestnicy nie
spełniający wymagań podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie. Organizator w żaden inny
sposób nie ogranicza ilości Uczestników konkursu.
Pytanie Nr 2.
Odnośnie wypełniania wniosku JEDZ: Po kliknięciu linka do instrukcji wypełniania JEDZ wyskakuje
błąd.
Odpowiedź:
Jeśli kliknięcie w link nie powoduje otwarcia strony z plikiem PDF, to należy skopiować podany link i
wkleić go w okienku adresowym przeglądarki internetowej i nacisnąć Enter. Dla ułatwienia
Organizator zamieścił plik PDF z instrukcją JEDZ na stronie internetowej konkursu.
Pytanie Nr 3.
Odnośnie wypełniania wniosku JEDZ: Jaki powinien zostać wpisany ,,Numer ogłoszenia w Dz.U. S:
____/S ___-______ '' ?
Odpowiedź:
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2016/S 241-439683
Jest to numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE, które można znaleźć pod podanym niżej
likiem:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439683-2016:TEXT:PL:HTML
Pytanie Nr 4.
Odnośnie wypełniania wniosku JEDZ: Czy w przypadku jeśli w zespole będzie osoba występująca jako
osoba fizyczna, nie jako firma czy wystarczy dopisać ją tylko do zespołu? (Pytanie : ,,Czy wykonawca
polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w
części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?'' (X)Tak ( )Nie).
Odpowiedź:
Bezpośrednie dysponowanie zasobami osobowymi dotyczy „przypadków zaangażowania przez
wykonawcę (Uczestnika konkursu) na podstawie różnych stosunków prawnych osoby fizycznej,
niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą przy pomocy przedsiębiorstwa (zakładu
pracy), czy też świadczącej usługę na podstawie m.in. umowy zlecenia, jeżeli osoba ta będzie
wykonywała wyłącznie osobiście, uzgodnione z wykonawca czynności związane z realizacją
zamówienia publicznego, np. pełniła funkcję kierownika budowy. W takim bowiem przypadku
mamy do czynienia z bezpośrednim dysponowaniem osoba zdolną do wykonania zamówienia, a
nie powołaniem się na zasoby podmiotu trzeciego”(na podst. Instrukcji wypełniania JEDZ).
Pytanie Nr 5.
Próbuję wypełnić formularz ESPD, sekcja 5.3.1. "Pobierz plik XML o nazwie JEDZ ze strony
konkursowej". Nie jestem w stanie zlokalizować pliku na stronie internetowej. Czy można prosić o
jego przesłanie?
Odpowiedź:
Plik XML jest do pobrania ze strony konkursowej:
http://www.architektura.um.warszawa.pl/mostdlapieszych
Plik jest skompresowany w formacie ZIP. Przed użyciem, należy plik rozpakować.
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Pytanie Nr 6.
Czy osoba fizyczna, tzn. architekt z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń, który nie prowadzi firmy, ani nie posiada działalności gospodarczej
może wziąć udział w konkursie?
Jeśli może, to czy taka osoba musi przedstawiać zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem
składek społecznych lub zdrowotnych? Wszakże nie może uzyskać takiego zaświadczenia gdyż nie jest
płatnikiem składek do ZUS.
Odpowiedź:
Osoba fizyczna może wziąć udział w konkursie. Osoba fizyczna nie przedstawia zaświadczenia o
niezaleganiu z płaceniem składek ZUS.
Pytanie nr 7.
Na wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie (Zał. Nr 1) w spisie załączników jest uwzględnione
"Pełnomocnictwo wg wzoru z Załącznika Nr 3", natomiast na stronie konkursu Pełnomocnictwo jest
sklasyfikowane jako załącznik nr 2;
- na wzorze Karty Identyfikacyjnej jest napisane "załącznik nr 3", natomiast na stronie internetowej
jest jako załącznik nr 4.
Czy jest to tylko mały błąd, czy może są to różne wzory?
Odpowiedź:
W opisie Załączników pojawił się błąd. Na stronie zamieszczono poprawione załączniki Nr 1 i Nr 4.
Niemniej złożenie Załączników wg poprzedniego wzoru będzie traktowane przez Organizatora na
równi ze złożeniem Załączników wg poprawionego wzoru.
Pytanie Nr 8.
Czy osoba fizyczna, architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń, który nie posiada działalności gospodarczej może wziąć udział w
konkursie?
Odpowiedź:
Patrz: Odpowiedź na pytanie Nr 6.
Pytanie nr 9.
Pytanie dotyczy Regulaminu Konkursu rozdz. III p-kt 3.2.3 (Oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Czy kopia uprawnień i wypis z Izby wystarczą jako
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (rozdz. III p-kt 3.2.3), gdy
uczestnikiem konkursu jest jedna osoba fizyczna (architekt z uprawnieniami)?
Odpowiedź:
Kopia uprawnień i wypis z Izby nie jest wymaganym dokumentem, potwierdzającym spełnienie
warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu zostały wskazane w rozdz. III Regulaminu, pkt 3.2.3 ppkt. a) i
b).
Pytanie Nr 10.
Gdzie znajdę załącznik: "Studia przestrzenne dla obszaru objętego konkursem "?
Odpowiedź:
Załącznik D "Studia przestrzenne dla obszaru objętego konkursem " będzie przekazany
Uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w Konkursie.
Pytanie Nr 11.
Wymagania w stosunku do firm zagranicznych stanowią, że wszystkie dokumenty mają być
przetłumaczone na język polski, w tym kwalifikacje wszystkich członków zespołu projektowego!
Jest to całkowicie nierealne i odstrasza większość zagranicznych firm projektowych.
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Odpowiedź:
Konkurs zgodnie z obowiązującym prawem prowadzony jest w języku polskim. Niemniej Wniosek
wraz z niezbędnymi dokumentami składają jedynie Uczestnicy konkursu a nie członkowie zespołu
projektowego chyba że, członkowie zespołu są udostępnieni przez podmiot trzeci i należy również
złożyć dla nich (podmiotów udostępniających zasoby) wymagane dokumenty przetłumaczone na
język polski.
Pytanie Nr 12.
Czy zespół złożony z osób fizycznych, w którego składzie jest architekt z pełnymi uprawnieniami do
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w Wielkiej Brytanii (zarejestrowany w
ARB) - może się ubiegać o udział w konkursie?
Odpowiedź:
Tak, może.
Pytanie Nr 13.
Załącznik z plikiem nr. 3 - Wzór JEDZ (ESPD) w formacie XML (skompresowany) - nie działa, nie ma
możliwości zaimportowania pliku na stronie serwisu ESPD, co zrobić w takiej sytuacji?
Odpowiedź:
Załącznik przed użyciem należy zdekompresować. W serwisie ESPD należy wczytać wcześniej
rozpakowany plik w formacie XML. Plik działa i nie było innych sygnałów o błędach.
Pytanie Nr 14.
Jaka jest procedura rejestracji i czy obowiązuje wpisowe?
Odpowiedź:
Procedura rejestracji opisana jest w regulaminie konkursu, który można pobrać ze strony
konkursowej: http://www.architektura.um.warszawa.pl/mostdlapieszych
Organizator nie pobiera opłat związanych z kwalifikacją Uczestników.
Pytanie Nr 15.
Czy dla uczestników zagranicznych zostaną przygotowane materiały konkursowe w języku
angielskim?
Odpowiedź:
Regulamin konkursu, wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie i załącznikami jest
do pobrania ze strony konkursowej: http://www.architektura.um.warszawa.pl/mostdlapieszych
Niemniej proszę pamiętać, że Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć przetłumaczony na język
polski.
Pytanie Nr 16.
Czy zostanie przekazana mapa obszaru opracowania zawierająca dane topograficzne i wymiary w
wersji cyfrowej?
Odpowiedź:
Organizator przekaże Uczestnikom zaproszonym do składania prac konkursowych mapę zasadniczą
obszaru opracowania w postaci plików graficznych skalibrowanych w układzie PUWG 2000 wraz z
całościową mapą zasadniczą w formacie TIFF.
Pytanie Nr 17.
Czy "Planowane rozwiązanie dla Bulwarów Wiślanych" będzie zawierało graficzną dokumentację
stanu docelowego?
Odpowiedź:
Załącznik będzie zawierał projekt Bulwarów Wiślanych w wersji docelowej (realizacyjnej). Obecnie
trwają prace budowlane na tym obszarze.
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Pytanie Nr 18.
„Szerokość międzywala rzeki to około 450 m”. Proszę o potwierdzenie szerokości rzeki w
wyznaczonym obszarze.
Odpowiedź:
Tak. Szerokość pomiędzy wałami po obu stronach rzeki wynosi ok. 450 m.
Pytanie nr 19.
Proszę o przesłanie mi angielskiej wersji tych plików. Znalazłem również plik xml, jednak nie byłem w
stanie go otworzyć. Proszę o informację na temat wspomnianych plików.
Odpowiedź:
Zamieszczone na stronie konkursowej (www.architektura.um.warszawa.pl/mostdlapieszych)
dokumenty udostępnione są w wersji polsko- i angielskojęzycznej. Plik XML jest skompresowany.
Należy go rozpakować z użyć zgodnie z instrukcją zawartą w regulaminie konkursu.
Pytanie Nr 20.
Pobrany ze strony konkursowej szablon JEDZ w formacie XML(zip) wczytuje się z błędem. Mimo, że
Organizator pragnie zachęcić do udziału w konkursie zagranicznych architektów, to system składania
wniosków nie jest pod tym kontem prawidłowo skonfigurowany.
Odpowiedź:
Strona ESPD umożliwia obsługę we wszystkich językach UE; należy dokonać właściwego wyboru
języka. Organizator sprawdził, że plik XML wczytuje się właściwie, również w trybie języka
angielskiego.
Pytanie Nr 21
Czy wskazanie zespołu projektowego we wniosku o dopuszczenie oraz JEDZ powinno
wskazywać wszystkich członków zespołu projektowego (autorów projektu)?
Odpowiedź:
Wskazanie zespołu projektowego wymagane jest w kontekście spełnienia przez Uczestnika
warunków udziału w konkursie. Warunek udziału w konkursie zostanie spełniony, jeśli Uczestnik
konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez
ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi
działalność.
W związku z powyższym nie ma wymogu wskazywania wszystkich członków zespołu projektowego.
Pytanie Nr 22.
Czy wskazanie zespołu projektowego we wniosku o dopuszczenie oraz JEDZ powinno
wskazywać wyłącznie wszystkich członków zespołu projektowego (autorów projektu) posiadających
uprawnienia zawodowe wskazane w Rozdz. III, pkt 2.1 regulaminu?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na Pytanie Nr 21.
Pytanie Nr 23.
Czy wskazanie zespołu projektowego we wniosku o dopuszczenie oraz JEDZ powinno
wskazywać wyłącznie co najmniej jednego członka zespołu projektowego (autorów projektu), który
posiada uprawnienia zawodowe wskazane w Rozdz. III, pkt 2.1 regulaminu?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na Pytanie Nr 21.
Pytanie Nr 24.
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Czy i na jakim etapie postępowania uczestnik powinien wskazać zamawiającemu pełen skład
(wszystkich członków) zespołu projektowego, tj. obejmujący zarówno autorów posiadających
uprawnienia zawodowe wskazane w Rozdz. III, pkt 2.1 regulaminu, jak też nieposiadających takich
uprawnień?
Odpowiedź:
Poza wykazaniem spełnienia warunki udziału w konkursie, Uczestnik nie wskazuje pełnego składu
zespołu projektowego na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie . Jeżeli
Uczestnik konkursu, w trakcie wykonywania pracy konkursowej, zaprosi do zespołu autorskiego
(projektowego) dodatkowe osoby, może je wskazać w Formularzu A na Karcie Identyfikacyjnej
(Załącznik 4).
Pytanie Nr 25
Czy odnośnie zmiany składu pełnego składu zespołu projektowego zastosowanie znajdą zasady
wskazane w Rozdz. III, pkt 3.2.3 lit. b) regulaminu?
Odpowiedź:
Formalna zmiana składu zespołu projektowego (wskazana w Rozdz. III, pkt 3.2.3 lit. b) regulaminu)
ma miejsce jedynie w przypadku zmiany członka zespołu projektowego, którego obecność w
składzie zespołu projektowego warunkuje udział Uczestnika w konkursie.
Pytanie Nr 26
Czy w przypadku uczestnika będącego sp. z o.o., zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego należy
złożyć wyłącznie dla uczestnika (jako podmiotu zbiorowego) oraz wszystkich członków organów i
prokurentów uczestnika? Czy również dla wszystkich członków zespołu projektowego lub dla
członków zespołu projektowego posiadających uprawnienia zawodowe?
Odpowiedź:
W powyższym przypadku zaświadczenia z KRK należy złożyć wyłącznie dla Uczestnika lub dla
Uczestnika i podmiotu udostępniającego osobę będącą wskazanym we Wniosku członkiem zespołu
projektowego (jeżeli takie udostępnienie będzie miało miejsce).
Pytanie Nr 27.
Czy w związku z brzmieniem Rozdz. III, pkt 8.3.5 regulaminu należy rozumieć, że uczestnik, który nie
dysponuje w ramach swojego przedsiębiorstwa osobą posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń (dalej „Konstruktor”) na etapie przedmiotowego
konkursu w celu przygotowania pracy konkursowej – w szczególności w zw. z wymogami wskazanymi
w Rozdz. II pkt 3.5 oraz Rozdz. IV pkt 3.3.3 i 3.3.4 regulaminu – będzie korzystał z usług
podwykonawcy(ów) dysponującego(ych) Konstruktorem(ami), nie jest zobowiązany w ramach
konkursu (w tym na etapie wniosku o dopuszczenie) do:
a. wskazania Konstruktora lub podmiotu dysponującego Konstruktorem jako współuczestnika
konkursu;
b. wskazania Konstruktora jako członka zespołu projektowego;
c. wskazania Konstruktora jako jakiegokolwiek innego podmiotu w związku z postępowaniem
konkursowym; a jedynie zobowiązany jest zapewnić sobie autorskie prawa majątkowe do prac (w
tym obliczeń) dokonywanych przez Konstruktora w zw. z jego udziałem w przygotowaniu pracy
konkursowej?
Odpowiedź:
Na etapie postępowania konkursowego, Uczestnik nie jest zobowiązany do wskazania osoby
posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń.

Pytanie Nr 28.
Jak należy wypełnić pierwszą stronę formularza JEDZ? Dokładnie fragment: Dz.U. UE S numer [], data
[], strona []. Mamy problem ze stwierdzeniem jaką należy podać stronę publikacji. Ogłoszenie zostało
opublikowane w publikatorze elektronicznym i mamy trudność z identyfikacją numeru strony.
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Odpowiedź:
Patrz: odpowiedź na pytanie nr 3.
(Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2016/S 241-439683
Jest to numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE, które można znaleźć pod podanym niżej
likiem: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439683-2016:TEXT:PL:HTML )
Numer strony nie jest wymagany (brak takiej pozycji w formularzu Jedz wypełnianym za pomocą
narzędzia elektronicznego udostępnionego przez Komisję Europejską). Jeśli używany formularz
posiada takie pole „strona” Uczestnik może podać adres strony na której opublikowano ogłoszenie.
Jeżeli w Formularzu JEDZ podano inne informacje identyfikujące postępowanie (nr referencyjny
nadany sprawie, nazwa lub opis zamówienia (konkursu),) to niepodanie informacji dotyczących
numeru postępowania, daty i/lub strony nie będzie uchybieniem skutkującym odrzuceniem
wniosku.
Pytanie Nr 29
Proszę o potwierdzenie, że w części II formularza JEDZ, punkcie B nie trzeba wymieniać osób
upoważnionych do reprezentowania wykonawcy na podstawie statutu/umowy spółki, np. członków
zarządu/prokurentów, a jedynie ew. pełnomocników ustanowionych do reprezentowania
wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu konkursowym? Jeśli należy jednak wpisać członków
zarządu, proszę o potwierdzenie, czy należy wpisać wszystkich członków zarządu?
Odpowiedź:
W części II, w punkcie B formularza JEDZ należy podać dane pełnomocnika Uczestników wspólnie
biorących udział w konkursie lub osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika w przypadku
spółek (firm).
Pytanie Nr 30
Czy w części II formularza JEDZ, punkcie B należy podać adres reprezentanta korespondencyjny czy
adres zameldowania? Czy można podać adres służbowy?
Odpowiedź:
W części II, w punkcie B formularza JEDZ należy podać adres zamieszkania.
Pytanie Nr 31.
Prosimy o potwierdzenie, że z całej części IV formularza JEDZ należy wypełnić jedynie część C. 5.2.2.
w zakresie części IV (kryteria kwalifikacji) pole a: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich
kryteriów kwalifikacji – pole w formularzu jest nieaktywne, ponieważ Uczestnika konkurs jest
zobowiązany wypełnić jedynie sekcję C, zatem nie ma potrzeby jego wypełniania.
Odpowiedź:
Tak. Zgodnie z postanowieniami Rozdziału III, pkt. 5.2.3. Regulaminu: w zakresie części IV
(kryteria kwalifikacji) sekcja C- pracownicy techniczni lub służby techniczne odpowiedzialni(-e)
za kontrolę jakości, należy szczegółowo opisać kwalifikacje zawodowe każdej osoby wskazanej
do wykonania pracy konkursowej w odniesieniu do wszystkich wymagań Zamawiającego,
opisanych w Rozdziale III pkt. 2.1. niniejszego Regulaminu (wpisując imię i nazwisko, rodzaj
uprawnień, nr uprawnień oraz podstawę dysponowania daną osobą).

Pytanie Nr 32.
Bardzo proszę o wyjaśnienie, czy dla Konstruktora (zgodnie z definicją w pyt. nr 7) należy wypełnić i
złożyć odrębny dokument JEDZ oraz zaświadczenie z ZUS, US, KRK oraz odpis KRS?
Odpowiedź:
Na etapie postępowania konkursowego, Uczestnik nie jest zobowiązany do wskazania osoby
posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń
(„Konstruktora”). Tak więc nie ma też potrzeby składania odrębnego dokumentu JEDZ dla
„Konstruktora” chyba, że „Konstruktor” jest Uczestnikiem konkursu lub jest, z racji innych
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posiadanych uprawnień, osobą udostępnioną przez inny podmiot, celem spełnienia warunków
udziału w konkursie.

Pytanie Nr 33.
Czy istnieje możliwość wglądu (najlepiej pobrania w wersji cyfrowej) w materiały konkursowe
(podkłady, studia przestrzenne itp.) przed zgłoszeniem do konkursu? Obecnie na stronie
udostępniony jest tylko regulamin oraz załączniki.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, Załączniki merytoryczne od A do E będą przekazane
Uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w Konkursie.
Pytanie nr 34.
Punkt 3.3.1. Regulaminu stwierdza, że zagraniczni architekci są zobowiązani do przedstawienia
niektórych dokumentów 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku konkursowego.
Termin składania Wniosków upływa w styczniu. Czy to możliwe, skoro konkurs został ogłoszony w
sierpniu 2016 roku?
Odpowiedź:
Dokumenty o których mowa (np. informacje z Krajowego Rejestru Karnego) nie mogą być
wystawione z datą wcześniejszą niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w konkursie, który upływa 20 stycznia. Czyli dokumenty muszą być
wystawione z datą późniejszą niż 19 lipca 2016.
Zapis dotyczy w szczególności przypadków, gdy Uczestnik był już w posiadaniu ww. dokumentu.
Pytanie Nr 35.
Czy konkurs jest tylko na koncepcję mostu, czy intencją jest wybudowanie mostu według wygranej
koncepcji? Kiedy ta budowa by nastąpiła?
Odpowiedź:
Konkurs jest konkursem realizacyjnym, w którym Uczestnik konkursu, którego praca uzyska
największą ilość punktów, otrzyma nagrodę pieniężną i zaproszenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego
przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, stanowiące podstawę dla
realizacji obiektu. Powierzenie opracowania pracy konkursowej, stanowiące nagrodę w konkursie,
innej osobie niż autor nagrodzonej pracy, może mieć miejsce jedynie w sytuacji jeśli w wyniku
negocjacji prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki wystąpi jakakolwiek przesłanka
skutkująca koniecznością unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Zakończenie budowy zaplanowano na 2019 r.
Pytanie Nr 36.
Czy finanse na wybudowanie mostu są juz zapewnione?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie Nr 37.
Ile architektonicznych biur / zespołów będzie dopuszczonych do wzięcia udziału w konkursie?
Odpowiedź:
Organizator, po dokonaniu oceny Wniosków, zaprasza do składania prac konkursowych wszystkich
Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Uczestnicy nie
spełniający wymagań podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie. Organizator w żaden inny
sposób nie ogranicza ilości Uczestników konkursu.
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Pytanie Nr 38.
Czy intencją organizatorów jest bezpośrednie zatrudnienie wygranego zespołu i współpraca z owym
zespołem aż do zakończenia budowy mostu?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie Nr 39.
Jeżeli zespół który wygra konkurs jest kolaboracją biura architektonicznego i biura inżynieryjnego, to
czy oba biura zostaną zatrudnione do pracy nam projektem?
Odpowiedź:
Jeżeli Uczestnicy (biuro architektoniczne i biuro inżynieryjne wspólnie) wspólnie biorą udział w
konkursie, to nagroda w postaci zaproszenia do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z
wolnej ręki zostanie udzielona wszystkim Uczestnikom biorącym wspólnie udział w konkursie
chyba, że Uczestnicy wskażą jeden podmiot, któremu zamówienie zostanie udzielone. Jeżeli
negocjacje będą prowadzone z oboma podmiotami (Uczestnikami) to podmioty winny przedstawić
Zamawiającemu zawartą pomiędzy sobą umowę konsorcjum.
Pytanie Nr 40.
Czy wygrana nagroda 100 000 PLN będzie włączona w opłaty płaconej firmie która wygra konkurs i
zostanie zatrudniona, czy jest niezależną nagrodą i opłaty za pracę nad mostem po rozstrzygnięciu
konkursu będą oszacowane nie biorąc pod uwagę wygranej nagrody/ kwoty?
Odpowiedź:
Nagrody pieniężne wypłacone w konkursie nie są powiązane z wynagrodzeniem Wykonawcy
wynikającym z umowy podpisanej w wyniku udzielenia zamówienia.
Pytanie nr 41.
Jaki jest program projektu po rozstrzygnięciu konkursu? ( szacowane zaczęcie budowy i zakończenie ,
etc).
Odpowiedź:
Harmonogram projektu i budowy nie jest informacją udzielaną w postępowaniu konkursowym.
Zakończenie budowy zaplanowano na 2019 r.
Pytanie Nr 42.
Mam problemy z otworzeniem załączniku 3 - wzór JEDZ . Czy mogę prosić o jakieś wskazówki?
Odpowiedź:
Ze strony konkursowej należy pobrać Załącznik Nr 3, w postaci pliku skompresowanego w formacie
ZIP. Aby uzyskać plik w formacie XML należy zdekompresować plik ZIP, a następnie
zaimportować uzyskany plik XML poprzez stronę https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/ , zgodnie z instrukcją zawartą w Regulaminie konkursu.

Pytanie nr 43.
Odnośnie wypełniania wniosku JEDZ: Część II, D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których
zdolnościach wykonawca nie polega. W odpowiedzi na pytanie „Czy wykonawca zamierza zlecić
osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?” naszą odpowiedzią jest „Tak”.
Czy w części „Jeżeli tak i o ile to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców”
musimy na ten moment wykazać proponowanych przez nas podwykonawców i zidentyfikować ich?
Jeżeli tak, to czy każdy z proponowanych podwykonawców powinien złożyć odrębny formularz JEDZ
(jak rozumiemy dotyczyłby on jedynie części III (podstawy do wykluczenia))?
Odpowiedź:
Części II, D Uczestnik nie wypełnia. Jeżeli to jednak zrobi to nie składa odrębnego formularza JEDZ
dla podwykonawcy (na których zdolności wykonawca nie polega).
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Pytanie Nr 44.
Odnośnie wypełniania wniosku JEDZ: Część II, D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których
zdolnościach wykonawca nie polega. Czy jeżeli w obecnym momencie lista naszych podwykonawców
nie jest wiadoma ze względu na brak informacji dotyczącej m. in. terminów wykonania zamówienia
pole dotyczące wymienienia podwykonawców może zostać puste?
Odpowiedź:
Patrz: Odpowiedź na Pytanie Nr 43.
Pytanie Nr 45.
Pytanie dotyczące: Punktu 3.2.4. podpunkt a) regulaminu.
Jakie dokładnie dokumenty należy złożyć aby spełnić ww. warunki w przypadku uczestników
obywatelstwa
polskiego
przebywających
na
stale
za
granica?
Odpowiedź:
Należy złożyć dokumenty zgodnie z Rozdziałem III pkt. 3.3. Regulaminu.
Pytanie Nr 46.
Pytanie dotyczące: Punktu 3.2.4. podpunkt b) regulaminu.
Jakie dokładnie dokumenty należy złożyć aby spełnić ww. warunki w przypadku uczestników
obywatelstwa
polskiego
przebywających
na
stale
za
granica?
Odpowiedź:
Należy złożyć dokumenty zgodnie z Rozdziałem III pkt. 3.3. Regulaminu.
Pytanie Nr 47.
Pytanie dotyczące: Punktu 3.2.4. podpunkt c) regulaminu.
Jakie dokładnie dokumenty należy złożyć aby spełnić ww. warunki w przypadku uczestników
obywatelstwa
polskiego
przebywających
na
stale
za
granica?
Odpowiedź:
Należy złożyć dokumenty zgodnie z Rozdziałem III pkt. 3.3. Regulaminu.
Pytanie Nr 48.
Czy w przypadku korzystania z usług konsultantów (zewnętrznych firm branżowych), wymagane jest
złożenie informacji o każdej z osób pracującej nad konkursem w firmie branżowej? To znaczy czy
takie osoby musza być wymienione w składzie zespołu?
Odpowiedź:
W powyższym przypadku nie jest wymaganie składanie informacji o osobach będących
konsultantami branżowymi. Osoby będące konsultantami nie muszą być wymieniani w składzie
zespołu projektowego.
Pytanie Nr 49.
Jeżeli uczestnikiem konkursu jest wieloosobowa grupa projektowa, czy wymagane jest złożenie
informacji o wszystkich jej uczestnikach, czy tez wystarczy informacja o osobie kontaktowej, która
spełnia wszystkie wymogi konkursowe?
Odpowiedź:
Każdy z Uczestników konkursu (każdy członek konsorcjum) składających wspólny Wniosek musi
wykazać brak podstaw do wykluczenia, w tym celu każdy z członków konsorcjum wypełnia JEDZ.
Pytanie Nr 50.
Proszę potwierdzić, że firma zarejestrowana w Association of Consulting Engineers, (ACE) (Wielka
Brytania) kwalifikuje się do udziału w konkursie i że spełnia wymóg w pkt 2.1 Warunków Udzialu w
Konkursie.
Odpowiedź:
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Warunki udziału w konkursie są określone w Regulaminie konkursu i nie są zależne od sposobu
działalności firmy.
Pytanie Nr 51.
Proszę potwierdzić, że firma z zespołem, które są zarejestrowane w Institution of Civil Engineers
(ICE) i / lub Institution of Structural Engineers (IStructE) (obydwa w Wielkiej Brytanii) jest
uprawniony do udziału w konkursie.
Odpowiedź:
Warunki udziału w konkursie są określone w Regulaminie konkursu. Jeśli przynależność do którejś z
izb (Institution of Civil Engineers (ICE) i / lub Institution of Structural Engineers (IStructE) jest
równoznaczna z posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń, to Uczestnik posiadający w składzie zespołu projektowego osobę
zarejestrowaną w ICE lub/i IStructE, spełnia warunki udziału w konkursie.
Pytanie Nr 52.
Proszę potwierdzić, że firma zarejestrowana jako Chartered Practice w Royal Institute of British
Architects (RIBA) (w Wielekiej Brytanii) kwalifikuje się do udziału w konkursie i że spełnia wymóg w
pkt 2.1 Warunków Udziału w Konkursie.
Odpowiedź:
Warunki udziału w konkursie są określone w Regulaminie konkursu. Jeśli przynależność do
Chartered Practice w Royal Institute of British Architects (RIBA) jest równoznaczna z posiadaniem
uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, to
Uczestnik posiadający w składzie zespołu projektowego osobę zarejestrowaną w RIBA, spełnia
warunki udziału w konkursie.
Pytanie Nr 53.
Proszę potwierdzić, że firma z zespołem, które są zarejestrowane w Architects Registration Board
(ARB) i / lub RIBA kwalifikuje się do udziału w konkursie.
Odpowiedź:
Warunki udziału w konkursie są określone w Regulaminie konkursu. Jeśli przynależność do
Architects Registration Board (ARB) i / lub RIBA jest równoznaczna z posiadaniem uprawnień
budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, to Uczestnik
posiadający w składzie zespołu projektowego osobę zarejestrowaną w ARB lub RIBA, spełnia
warunki udziału w konkursie.
Pytanie Nr 54.
Poza rejestracją w swoich krajowych organach rejestracyjnych, proszę potwierdzić, jakie dalsze
informacje są wymagane w pkt 3.3 Warunków dla firm określanych jako "podmioty zagraniczne", aby
umożliwić ich udziału.
Odpowiedź:
Wszelkie informacje o dokumentach wymaganych od podmiotów zagranicznych, zawarte są w pkt
3.3 Rozdziału III Regulaminu konkursu. Dokładne sprecyzowanie wymaganych dokumentów nie
jest możliwe ze względu na specyfikę prawno-urzędową poszczególnych państw.
Pytanie Nr 55.
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu Załącznika nr 3 w języku angielskim.
Nie mogę również znaleźć wszystkich załączników dostępnych w języku angielskim (Załączniki A, B, C,
D i E).
Odpowiedź:
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Załącznik Nr 3, jest do pobrania ze strony konkursowej. Charakter załącznika nie wymaga
stosowania w jego zapisie dwujęzyczności. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, Załączniki
merytoryczne od A do E będą przekazane Uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w Konkursie.
Pytanie nr 56.
Jak mogę się zarejestrować? Aby to zrobić pobrałem dokument PDF. Czy muszę go wypełnić i wysłać
lub umieścić w sieci? Jeśli chcę go wypełnić. to czy muszę stworzyć plik w formacie Word?
Odpowiedź:
Procedura składania Wniosków od dopuszczenie do udziału w konkursie jest dokładnie opisana w
regulaminie konkursu. Wypełniony dokument JEDZ (ESPD) należy wydrukować. Dokument musi być
podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika i złożony w oryginale wraz z
Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie, w terminie i miejscu podanym w regulaminie
konkursu.
Pytanie Nr 57.
Czy dokument zwany JEDZ- musi wypełnić każdy z uczestników w grupie czyli 86 stron? -niezależnie
czy jest osobą fizyczną czy posiada działalność gospodarczą??
Odpowiedź:
Każdy z Uczestników konkursu (każdy członek konsorcjum) składających wspólny Wniosek musi
wykazać brak podstaw do wykluczenia, w tym celu każdy z członków konsorcjum wypełnia JEDZ.
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