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Będzin, dnia 18.11.2019r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający: Miasto Będzin
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42 – 500 Będzin
Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji
projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Rozkówka, w ramach
zadania pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin”.

Zamawiający udziela wyjaśnień na podane poniżej pytania:
Pytanie 1
Czy Dokumentacja Projektowa i co za tym idzie w pierwszej kolejności sporządzenie mapy
do celów projektowych oraz koncepcja zagospodarowania terenu mają być wykonane dla
całego obszaru parku czy jedynie dla projektowanych ciągów komunikacyjnych oraz
terenu do nich przyległego (pas szerokości 4-10m)? Pragniemy zwrócić uwagę, że ma to
kluczowe znaczenie dla przygotowania oferty.
Odpowiedź 1
Dokumentacje projektową należy wykonać dla obszaru będącego
zamówienia, przedstawionego na załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.

przedmiotem

Pytanie 2
W związku z wymaganiem przez Zamawiającego opracowania koncepcji szlaków
komunikacyjnych w sposób chroniący występujące na ternie parku gatunki roślin
zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dysponuje załącznikiem graficznym
przedstawiającym szczegółową lokalizację zinwentaryzowanych roślin wskazanych w
opracowaniu „Ocena walorów przyrodniczych parku Rozkówka w Mieście Będzin w
ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin” stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania
ofertowego. Pragniemy zwrócić uwagę, że okres wykonania przedmiotu zamówienia
(zima) uniemożliwia wykonanie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej uwzgledniającej
m.in. wskazany w ww. opracowaniu gatunek objęty ochroną (gruszyczka okrągłolistna).
Odpowiedź 2
Zamawiający udostępnił w zapytaniu ofertowym wszelkie dokumenty, które posiada w
związku z przedmiotowym zadaniem.
Pytanie 3
Czy w Dokumentacji Projektowej należy uwzględnić remont lub przebudowę istniejących

ciągów komunikacyjnych czy jedynie dowiązanie projektowanej sieci komunikacyjnej do
dróg/ścieżek istniejących?
Odpowiedź 3
Dokumentacja powinna uwzględniać remont/przebudowę istniejących ciągów
komunikacyjnych, a także projekt nowych ciągów pieszo rowerowych z wytyczeniem
odrębnej trasy wykorzystywanej przez pobliską stadninę koni.
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