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informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie 

 

 

Warszawa, 27 kwietnia 2015r. 

 

Odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu na opracowanie 

koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP 

przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie, dotyczące składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w konkursie 

 

Do dnia 20 kwietnia 2015r. do godz. 16.00 wpłynęło 9 pytania dotyczących składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 

 

PYTANIE 1 

Czy firma zarejestrowana na terenie Chińskiej Republiki Ludowej lub Wielkiej Brytanii może 

wziąć udział w konkursie? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak 

 

PYTANIE 2 

Czy w celu wypełnia wymogu formalnego tj. posiadanie uprawnień do projektowania bez 

ograniczeń można przedstawić: 

2.a.Dokument potwierdzający, że przynajmniej jeden z członków zespołu projektowego 

posiada uprawnienia RIBA PART III, wydawane przez izbę architektów w Wielkiej Brytanii ( 

równoważne z Polskimi uprawieniami do projektowania bez ograniczeń) lub 

2.b. dokument potwierdzający, że przynajmniej jeden z członków zespołu projektowego 

posiada uprawnienia RIBA PART II oraz posiada uprawienia do projektowania bez 

ograniczeń wydane przez Colegio de arquitectos stowarzyszenie architektów 

Chile  (równoważne z Polskimi uprawieniami do projektowania bez ograniczeń) lub 

2.c. Dokument potwierdzający, że przynajmniej jeden z członków zespołu projektowego 

posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń na terytorium Chińskiej Republiki 

Ludowej (równoważne z polskimi uprawieniami do projektowania bez ograniczeń) 

2.e. Zaświadczenie, że przynajmniej jedna z wymienionych powyżej osób wystąpi z 

wnioskiem o uznanie kwalifikacji zawodowych na terytorium Rzeczpospolitej  

ODPOWIEDŹ: 

Na etapie konkursu wystarczające jest dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do 

projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. 

Jeżeli Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej musi legitymować się lub dysponować osobami legitymującymi się: 

- kwalifikacjami wymaganymi do świadczenia usług architektonicznych (wykonywania zawodu 

architekta) w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują; 

- przynależnością do organizacji samorządu zawodowego architektów, jeśli w danym kraju 

taka organizacja istnieje, a przynależność do niej jest wymagana. 

Na etapie konkursu nie jest wymagane zaświadczenie, że przynajmniej jedna z 

wymienionych w pytaniu punkt 2a, 2b lub 2c osób wystąpi z wnioskiem o uznanie kwalifikacji 

zawodowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uznanie kwalifikacji tych osób będzie 

musiało zostać uzyskane na etapie przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, w 

przypadku wygrania konkursu. 
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PYTANIE 3 

Czy zamiast wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych, firma może dołączyć oświadczenie 

,że w przypadku  przyznania I nagrody zobowiązuje się to zatrudnienia w roli konsultanta i 

doradcy, lokalnego podwykonawcy posiadającego wymagane uprawnienia do projektowania 

bez ograniczeń. 

ODPOWIEDŹ: 

Nie, ponieważ osoba wymieniona we wniosku o dopuszczenie, jako posiadająca uprawnienia 

do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń musi także występować w 

zespole opracowującym dokumentację projektową. 

  

PYTANIE 4 

Na potwierdzenie spełnia wymogów w myśl ustawy o zamówieniach publicznych należy 

przestawić szereg dokumentów. Jednak ze względu na różnicę w prawie polskim i 

zagranicznym nie do końca jest to dla nas jasne 

Czy na etapie konkursu wystarczą: 

-dokument potwierdzający rejestracje firmy 

-zaświadczenie o niekaralności właścicieli  

-zaświadczenie ,że przeciwko firmie nie toczy się żadne postępowanie karne 

Czy wszystkie powyższe dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza 

przysięgłego ? 

ODPOWIEDŹ: 

Na etapie konkursu Zmawiający żąda jedynie dokumentów lub oświadczeń wymienionych w 

Rozdziale III punkt 3. Dokumenty składane w języku obcym musza być przetłumaczone na 

język polski ale nie wymagane jest tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie 

takie musi być natomiast poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby 

składające wniosek o dopuszczenie (osoba/y uprawnione do reprezentowania Uczestnika 

konkursu lub pełnomocnika/ów). 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział IX punkt 1.9. przed zawarciem umowy w 

trybie zamówienia z wolnej ręki, Uczestnik konkursu będzie zobowiązany do złożenia 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

PYTANIE 5 

W związku z wymogiem Zamawiającego świadczenia usług doradztwa wynikających 

odpowiednio z § 3 ust. 1. Pkt 3) i 4) Załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu (wzór umowy), 

proszę o uściślenie jakiego typu doradztwa oczekuje Zamawiający? Jeśli to możliwe proszę 

o podanie przykładów. 

ODPOWIEDŹ: 

Zakres usług doradztwa wynikających odpowiednio z § 3 ust. 1. Pkt 3) i 4) Załącznika nr 9 do 

Regulaminu konkursu (wzór umowy) został opisany w § 3 ust. 11. Pkt 2). 

 

PYTANIE 6 

W związku z zapisami § 3 ust. 1. Pkt 6) Załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu (wzór 

umowy) oraz § 6 ust. 6 tego załącznika, proszę o wyjaśnienie czy pod zapisem 
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„…Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia wszelkich zmian do Dokumentacji, …” 

Zamawiający rozumie, że „zmiany te mogą mieć jedynie charakter zmian nieistotnych”. 

Jeśli nie, to proszę o potwierdzenie czy Zmawiający przewiduje zmiany do załączonego PFU 

(załącznik 10a) i standardów, oraz czy zmiany będą wprowadzane również do etapów 

zatwierdzonych i odebranych przez Zamawiającego. W szczególności po zatwierdzeniu 

etapu wykonania projektu architektoniczno-budowlanego? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 Załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu (wzór umowy) 

zmiany w dokumentacji mogą mieć jedynie charakter zmian nieistotnych i nie będą wpływały 

na wartość wynagrodzenia umownego. 

 

PYTANIE 7 

W związku z zapisami § 3 ust. 11. Pkt 2) lit. a) proszę o potwierdzenie czy zakres prac 

przewidziany dla biegłego w komisjach przetargowych może być realizowany przez 

Głównego projektanta lub koordynatora prac projektowych? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, jeśli osoby te będą posiadały odpowiednią wiedze i doświadczenie oraz znajomość 

projektu. 

 

PYTANIE 8 

W oparciu o załącznik nr 10a, pozycja F1 proszę o informację, czy lokal gastronomiczny na 

ok. 100 miejsc ma mieć również możliwość możliwość obsługi klientów bez przepustek, 

bezpośrednio „z ulicy”? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. Kwestia to została wyjaśniona w Rozdziale II punkt 4, podpunkt 4.2. Regulaminu 

konkursu. 

 

PYTANIE 9 

Czy oprócz załącznika 10a Zamawiający dysponuje schematami funkcjonalnymi lub rzutami 

planowanych nowych obiektów? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający ogłosił konkurs w celu uzyskania najlepszej koncepcji funkcjonalno-

przestrzennej oraz architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych 

TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. Do Uczestnika konkursu należy w I Etapie 

przedstawienie propozycji schematów funkcjonalnych oraz rzutów planowych obiektów lub 

obiektu. 


