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Dotyczy: Opracowania koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie 
Czernica wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. 
 
 Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 w zw. z art. 341 ust. 2 ustawy z 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 – dalej jako Pzp), Uczestnik konkursu zwrócił 
się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści regulaminu ww. konkursu. W związku z powyższym, Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
 

Pytanie 1: 
Proszę o informację o kwalifikacjach zawodowych członków Sądu Konkursowego, w szczególności o tytułach zawodowych 
związanych z architekturą. 
Odpowiedź 1: 
Wymagania dotyczące składu sądu konkursowego zostały określone w art. 335 ustawy Pzp. Zamawiający potwierdza, że 
wskazane w niniejszym przepisie wymagania dotyczące sądu konkursowego zostały spełnione.  

Pytanie 2: 
W warunkach udziału w postępowaniu konkursowym w rozdziale 2 pkt 2.4 określono, że wymagane jest  doświadczenie 
w sporządzaniu w okresie ostatnich 10 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego 
budowy budynku oświatowego, szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotnej, o powierzchni użytkowej co najmniej 5000 m2. 
Pytanie: Czy warunek jest spełniony tylko w przypadku architekta prowadzącego projekt? Czy zakwalifikowany zostanie 
uczestnik, który uczestniczył w projekcie nie posiadając w trakcie opracowania uprawnień budowlanych? 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający informuje, iż osoba uczestnicząca w projekcie nie posiadająca w trakcie jego opracowywania uprawnień nie 
zostanie zakwalifikowana.   
 
Pytanie 3: 
Czy jedynie uczestnik konkursu na szkołę podstawową i przedszkole powinien mieć kwalifikowany podpis elektroniczny 
do podpisania wniosku o udział czy może również i projektant i konstruktor użyczający zasobów powinien je mieć 
i podpisać się swoimi podpisami kwalifikowanymi. 
Odpowiedź 3: 
Uczestnik konkursu, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, 
przedstawia oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 
oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postepowaniu. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 31.12.2020 r. dokumenty te muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby które ich 
dotyczą czyli przez osoby które udostępniają zasoby.   
 

Jednoczenie Zamawiający wprowadza modyfikację do projektu umowy z wolnej ręki na dokumentację i nadzór 
autorski ZSP w Nadolicach Wielkich poprzez zmianę zapisu § 6 ust. 2 na: 
„Faktyczny termin rozpoczęcia i zakończenia pełnienia Nadzoru autorskiego zostanie wprowadzony aneksem do Umowy 
po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych na realizację ww. inwestycji. Również aneksem do umowy zostanie 
wprowadzony podział kwoty za nadzór autorski w przypadku gdy inwestycja będzie wykonywana w podziale na etapy.  
Wartość nadzoru autorskiego za poszczególne etapy zostanie ustalona proporcjonalnie do wartości robót, w takiej 
sytuacji wartości procentowe, o których mowa w ust. 1 i 4 odnosić się będą do wartości nadzoru autorskiego konkretnego 
etapu.” 
Niniejsze pismo stanowi integralną część Regulaminu Konkursu. 
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