Pytanie Nr 1.
W związku z wejściem życie przepisów dot. obowiązku składania JEDZ w formie elektronicznej w
postępowaniach ogłoszonych po 18 kwietnia 2018 roku, prosimy o potwierdzenie, że złożenie
formularza JEDZ jedynie w wersji pisemnej zgodnie z zapisem w rozdziale III 5.4 jest właściwe.
Odpowiedź:
Organizator potwierdza, zapisy regulaminu w zakresie złożenia formularza JEDZ jedynie w
wersji pisemnej.
Pytanie Nr 2.
Czy do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakty zawarte w oświadczeniach z
formularza JEDZ? (np. zaświadczenie o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenie społeczne)?
Odpowiedź:
Nie należy dołączać dokumentów. Na tym etapie Organizator nie przeprowadza pełnej
weryfikacji podmiotowej uczestników konkursu.
Pytanie Nr 3.
Czy jeśli w składzie zespołu projektowego znajduje się jedna osoba i jest ona wymieniona w cz. I B
jako reprezentant wykonawcy, to czy należy wypełniać też pozostałe części formularza JEDZ?
Nawiązuję do zapisu we wniosku pt. „skład zespołu projektowego musi być identyczny z tym
wskazanym w dokumencie JEDZ” ale prócz miejsca na wpisanie reprezentanta wykonawcy nie ma
tam pola aby wpisać tą osobę.
Odpowiedź:
Aby spełnić warunki udziału w konkursie uczestnik konkursu musi wykazać, że dysponuje
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. W tym celu uczestnik konkursu oświadcza we Wniosku, że w składzie
zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba, która posiada uprawnienia
budowlane, ta sama osoba winna być wskazana w JEDZ (Część IV: Kryteria kwalifikacji / C:
Zdolność techniczna i zawodowa / pracownicy techniczni lub służby techniczne
odpowiedzialni(-e) za kontrolę jakości).
Pytanie Nr 4.
Czy uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 5.
Proszę o informacje jakie dane powinny zostać wpisane w formularzu JEDZ:
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub
podmiotu zamawiającego
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: National Official Journal
Odpowiedź: Numer ogłoszenia: 2018/S 140-321554. Można też nie wypełniać tej pozycji.
Pytanie Nr 6.

Czy w poniższym punkcie JEDZ, uczestnicy wspólnie biorący udział mają wpisać dane ustanowionego
pełnomocnika?:
"B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy #1"
Odpowiedź: W danym miejscu należy wpisać dane osoby/osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy.

Pytanie Nr 7.

Czy Wykonawca jest zobowiązany na etapie konkursu do umieszczenia informacji w formularzu JEDZ,
że zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom do wykonania wielobranżowej
dokumentacji projektowej?
Odpowiedź: Nie ma takiego wymogu.
Pytanie Nr 8.

W jakiej formie ma być złożony formularz JEDZ? Czy ma być złożony wypełniony dokument w formie
papierowej, dołączony do wniosku? Opatrzony podpisem odręcznym?
Odpowiedź: Tak, formularz należy złożyć w formie papierowej, podpisać i dołączyć do Wniosku.

