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Będzin, dnia 13.11.2019r.

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 Krakowska, 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 Zamawiający wymaga wykonania szczegółowej inwentaryzacji wszystkich drzew
i krzewów na terenie opracowania czy oczekuje jedynie inwentaryzacji dendrologicznej
w zakresie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki/usunięcia/przesadzenia ze
względu na kolizję z projektowanymi elementami zag. terenu ( alejki , miejsca rekreacji ,
oświetlenie i linia kablowa itp. )?
Odpowiedź 1
Zamawiający oczekuje inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewów na terenie objętym
opracowaniem.
Pytanie 2
Czy Zamawiający kwalifikuje planowaną inwestycję jako inwestycja celu publicznego ?
Odpowiedź 2
Zamawiający kwalifikuje planowaną inwestycję jako inwestycja celu publicznego.
Pytanie 3
Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy uzyskania pozwolenia na budowę lub
dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych ?
Odpowiedź 3
Zamawiający oczekuje, że opracowana dokumentacja będzie przygotowana w sposób
umożliwiający uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub stosownie od wymagań
dokonanie skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
Pytanie 4
Czy zamawiający posiada warunki techniczne przyłączenia do sieci wystawione przez
gestora sieci energetycznej ?
Odpowiedź 4
Nie, Zamawiający nie posiada warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Pytanie 5
Czy teren opracowania objęty jest miejscowym planem zag. przestrzennego a jeżeli nie to
czy Zamawiający wystąpił o wydanie warunków zabudowy ?
Odpowiedź 5
Tak, przedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Pytanie 6
Czy teren opracowania objęty jest jakimiś formami ochrony – np. ochrony konserwatorskiej
lub przyrodniczej ?
Odpowiedź 6
Nie, przedmiotowy teren nie jest objety żadnymi formami ochrony przyrody.
Pytanie 7
Czy Zamawiający wymaga wykonania badań geotechnicznych gruntu w celu określenia
czy możliwa jest realizacja planowanego zadania ?
Odpowiedź 7
Zamawiający nie zakłada wykonania badań geotechnicznych dla przedmiotowego
zadania.
Pytanie 8
Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie okresu realizacji zadania ze względu na czynniki
niezależne od Wykonawcy np. ( przedłużenie czasu wydania warunków i zatwierdzenia
projektów przez gestorów sieci , niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające
pomiary i inwentaryzację , okres bezlistny uniemożliwiający szczegółową inwentaryzację
roślin , konieczność wprowadzania zmian do projektu wynikająca z decyzji organów
administracyjnych itp. )
Odpowiedź 8
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
Pytanie 9
Jaki jest status działek na terenie opracowania w ewidencji gruntów – leśne , rolne ,
budowlane itp. ?
Odpowiedź 9
W ewidencji gruntów działki objęte opracowaniem posiadają funkcję użytkową jako „inne
niemieszkalne”
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