Pytanie Nr 1
Czy aby wykazać brak podstaw do wykluczenia uczestnik musi złożyć kopie poświadczone za zgodność z
oryginałem dokumentów wymienionych w pkt 3.2.4 Regulaminu tj. Informacje z Krajowego Rejestru
Karnego, zaświadczenie z urzędu skarbowego i zaświadczenie ZUS. Czy też wystarczy wypełnienie JEDZ
jak jest to opisane w pkt 4.4 Regulaminu gdzie uczestnik składa oświadczenia że dana podstawa do
wykluczenia nie ma zastosowania w jego przypadku.
Odpowiedź:
Uczestnik składa oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, zarówno dokumentu
JEDZ-a jak i dokumentów wymienionych w pkt 3.2.4 Regulaminu (tj. Informacje z Krajowego Rejestru
Karnego, zaświadczenie z urzędu skarbowego i zaświadczenie ZUS (osoby fizyczne nie składają
zaświadczeń ZUS)).
Pytanie Nr 2
Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń,
natomiast do tej pory nie rozpocząłem jeszcze opłacania składek do Izby Architektów RP w tym
ubezpieczenia OC. W każdej chwili mogę zacząć, natomiast czy do samego uczestnictwa w konkursie
jest to wymagane i mogę wziąć udział w konkursie?
Odpowiedź:
Za spełniających warunki udziału w konkursie Organizator uzna Uczestników, którzy wykażą, że
dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek 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. Tak więc warunki udziału w konkursie, w tym zakresie, zostały spełnione.

Pytanie nr 3
Czy w przypadku uczestników występujących wspólnie w konkursie "3.2.4. Oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania", tj zaświadczenia z ZUS, US i KRS mają
przestawić wszyscy członkowie konsorcjum czy tylko pełnomocnik?
Odpowiedź:
Każdy z Uczestników startujących wspólnie składa oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z
oryginałem, zarówno dokumentu JEDZ-a jak i dokumentów wymienionych w pkt 3.2.4 Regulaminu (tj.
Informacje z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie z urzędu skarbowego i zaświadczenie ZUS
(osoby fizyczne nie składają zaświadczeń ZUS)).
Pytanie nr 4
W którym miejscu w załączniku JEDZ powinnam wpisać skład zespołu projektowego zgodnie z zapisem
w Załączniku Nr 1 skład zespołu projektowego musi być identyczny z tym, wskazanym w dokumencie
JEDZ. W konkursie chciałabym wystąpić jako firma, której jestem właścicielem, dodatkowo samodzielnie
spełniam kryteria udziału w konkursie, ponieważ posiadam uprawnienia.
Odpowiedź:
Skład zespołu (wykaz osób posiadających stosowne uprawnienia) należy podać w części IV / Kryteria
kwalifikacji / C: Zdolność techniczna i zawodowa / pracownicy techniczni lub służby techniczne
odpowiedzialni(-e) za kontrolę jakości.

Pytanie Nr 5
W formularzu JEDZ w pkt. Część IV: Kryteria kwalifikacji C: Zdolność techniczna i zawodowa należy
wpisać czy istnieje bezpłatny dostęp do informacji. W zakresie uprawnień projektowych i zaświadczeń
przynależności do Izby Architektów można uzyskać bezpłatne informacje kierując zapytanie do
właściwej izby. Formularz JEDZ wymaga jednak podania adresu URL. Czy w takim przypadku należy
wpisać, że nie można uzyskać informacji czy należy wpisać, że można bez podawania adresu URL?
Odpowiedź:
Proszę wpisać, że można bez podawania adresu URL.
Pytanie nr 6
Piszę ws. oświadczeń i dokumentów wymaganych od uczestników konkursu i punktu 3.2.4 Regulaminu:
"Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:". Czy jest
możliwe w ramach tego punktu złożenie jedynie "Oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do
wykluczenia z postępowania" odwołujących się do podpunktów a), b) i c) , bez dokumentacji?
Odpowiedź:
Należy złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający
dokonuje pełnej weryfikacji podmiotowej na etapie oceny wniosków.
Pytanie Nr 7.
Mamy zapytanie dotyczące wniosku o dopuszczenie do konkursu-załącznik JEDZ: na str. 3 załącznika jest
mowa o "wykazie wykonawców". Co na myśli ma Organizator -czy chodzi np.: o CEIDG.
Odpowiedź:
Mowa jest o dostępie do informacji typu: wykaz członków izby zawodowej.
Pytanie nr 8.
W jednym z pytań w druku JEDZ jest pytanie czy Wykonawca był pośrednio lub bezpośrednio
zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia. Czy jeżeli odpowiedź jest TAK
i Wykonawca przygotowywał wstępne opracowanie poprzedzające przygotowanie postępowania o
udzielenie zamówienia pn „ANALIZE MOŻLIWOŚCI ZLOKALIZOWANIA ZESPOŁU OŚWIATOWEGO
PRZEDSZKOLNO- SZKOLNEGO PRZY UL. JERZEGO ZARUBY W WARSZAWIE, to czy to wyklucza
Wykonawcę z udziału w postępowaniu?
Odpowiedź:
Należy wskazać, iż uczestnik konkursu w formularzu JEDZ, zgodnie z prawdą, powinien oświadczyć, że
był zaangażowany w przygotowanie postępowania. Ocena podstaw wykluczenia z udziału w konkursie
będzie badana przez Zamawiającego dopiero na etapie oceny wniosków. Zamawiający będzie brał pod
uwagę następujące aspekty:
- Czy pełen zakres dokumentacji, która była udostępniona temu uczestnikowi konkursu na etapie
przygotowywania analizy został również udostępniony innym uczestnikom konkursu?
- Czy na etapie przygotowywania analizy, uczestnik ten powziął jakieś dodatkowe informację, które nie
są dostępne dla innych uczestników konkursu?
- Jeśli tak, to o jakie informacje może chodzić?
- Czy treść tych informacji jest taka, że stawia go w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do pozostałych
uczestników konkursu?
W przypadku twierdzącej odpowiedzi na przedstawione pytania (podparte dowodami) uczestnik taki
może podlegać wykluczeniu z udziału w konkursie. Jeśli natomiast Zamawiający uzna, iż nie doszło do
naruszenia konkurencji, a informacje, którymi dysponują inni uczestnicy są takie same jak wiedza tego
uczestnika, wówczas nie ma podstaw do wykluczenia go z udziału w konkursie.

