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Odpowiedzi na pytania
Dotyczy postępowania na zadanie pn: "Wykonanie dokumentacji projektowej skansenu górnictwa
kowarskiego na działce nr 397/83"

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym na zasadzie
zaproszenia do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej skansenu górnictwa kowarskiego
na działce nr 397/83"

Pytanie nr 1
Projektowanie małej architektury w miejscach publicznych wymaga przygotowania mapy dc
projektowych. Czy są Państwo w posiadaniu aktualnej mapy, czy jej wykonanie spoczywa na
wykonawcy?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie posiada aktualnej mapy do celów projektowych.
Pytanie nr 2
Zgłoszenie nie wymagające pozwolenia na budowę ma ograniczony katalog form kwalifikujących
się. W przygotowanej koncepcji są elementy takie jak:
atrapa wejścia do kopalni, posągi pracujących górników, wagoniki górnicze, ładowarka łyżkowa,
atrapa wieży wyciągowej szybu, których nie ma w Rozporządzeniu, co oznacza, że dla
dokumentacji może być wymagane pozwolenia na budowę. Czy zamawiający przewiduje taki tryb
realizacji zadania?
Odpowiedź nr 2
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 25 ustawy Prawo Budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga
budowa
tymczasowych
obiektów
budowlanych
stanowiące
wyłącznie
eksponaty
wystawowe,niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenie
przeznaczonych na ten cel.
Pytanie nr 3
W przygotowanej koncepcji są projekty schodów, ścieżek, utwardzeń, czy zakres zadania
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przewiduje drenaż terenu lub odwodnienie podpowierzchniowe?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie przewiduje drenażu terenu i odwodnienia podpowierzchniowego.
Pytanie nr 4
W związku z pyt. nr 2, czy dla przedmiotowego terenu obowiązuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, czy konieczne jest wystąpienie o warunki zabudowy.
Odpowiedź nr 4
Na przedmiotowe zamówienie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Pytanie nr 5
W związku z pyt. nr 2, czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji w części
uzyskania pozwolenia na budowę, dla którego procedura administracyjna trwa 65 dni?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie przewiduje przedłóżenia terminu realizacji zamówienia.
Zamawiający informuje, że wyniku odpowiedzi na pytania Wykonawcy nie dokonuje zmian w
treści zaproszenia do składania ofert i w związku z tym termin składani i otwarcia ofert zostanie bez
zmian.
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