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Pruszków, dnia 25 lipca 2017 r
Wszyscy Uczestnicy Konkursu
Dotycz JI Konkttt'stŁ na kotacepcję zagospodarowania alei Marii Dclbrou,skiej wraz z towarzyszącytni
tel enami przestrzeni publiczłlel w Kolllorowie.

WYJAŚNIENIE(1) TREŚCI REGULAM:INU KONKURSU
W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęło pytanie do RegulaminuKonkursu
dotyczące składania wniosków o dopuszczeniedo udziału w Konkursie. Zgodnie z Rozdziałem ] pkt 3
ppkt 3.2. Regulaminu konkursu, Organizator udziela odpowiedzi na zadanepytania:
PYTANIE

]

Czy osoba będąca inż. arch. kul. może być samodzielnym uczestnikiem konkursu ?

ODPOWIEDZ:
Tak, o ile osoba taka spełni określone przez Organizatora warunki udziału w konkursie i nic będzie
w stosunku do tej osoby przesłanek do wykluczenia o których mowa w Rozdziale ll pkt 2 Regulaminu
konkursu tj.:

Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczeniedo udziału w Konkursie zobowiązanyjest:

a) Nie podlegaćwykluczeniuzgodniez art. 24 ust l oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w zakresie
członków Sądu Konkursowego, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego

z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami
Uczestnik konkursu dysponuje, a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowa

b) Spełnić określony przez Organizatorawarunek udziału w Konkursie dotyczącyzdolności
technicznej i zawodową w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż:

1. Dysponuje na etapie Konkursu co najinnid l osobą posiadającąuprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnościarchitektonicznej bez ograniczeń. Jeśli Uczestnikiem
konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas
warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

2. Dysponuje na etapie Konkursu co najmnią l osobą z wyższym wykształceniem architekta
krajobrazu. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej
wykształcenie to wówczas warunek dysponowania taką osobąjest spełniony.
3. Będzie dysponować na etapie wykonywania zlecenia osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,o których mowaw RozdzialeIX pkt. 2.1. lit. k) Regulaminu.
W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których
mowa powyżej w lit. b) będą spełnione, gdy spełnią je łączniewszyscy
U
występującywspólnie.

