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Wykonawcy 
 

 
WYJAŚNIENIE 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-
użytkowego wraz z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną dla drugiego etapu budowy Uniwersyteckiego 
Centrum Sportowego” 

 
 Uprzejmie informuję, że w dniu 13.04.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy dotyczące 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) w brzmieniu: 

Zapytania Wykonawcy: 

- w jakim celu i dlaczego maja być wykonane ekspertyzy  z zakresu ochrony środowiska? 

-w SIWZ jest zapis: 

inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych ( sieci zewnętrzne, przyłącza itp.) jeżeli podlegają 

przebudowie, odbudowie, rozbiórkom lub remontem w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 

technologicznych, 

czy w miejscu planowanej inwestycji są budynku do  przebudowy  i odbudowy bądź rozbiórki – na mapie z planu 

miejscowego  (zakładam ze jest to teren 56.04-US2) nie widać budynków. Czy przyłącza mogą być przyjęte z 

mapy . Na tym etapie wykonywanie inwentaryzacji przyłączy , których nie ma na mapie jest nie realne. Czy 

budynek ma być wolnostojący, czy połączony z inna kubaturą. 

-Jakie tutaj występują instytucje opiniujące 

- czy dla wyposażenie ma być sporządzony katalog mebli i wyposażenia i materiałów wykończeniowych wraz z ich 

zdjęciami lub rysunkami i opisem – tak jak na etapie wykonawczym projektu aranżacji wnętrz. 

-czy zamawiający dopuszcza aby na etapie sprawdzania dokumentacji przedstawić przed sprawdzeniem np. wersję 

elektroniczną czy od razu 4 wydruki? 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

Ad. 1 - Autor opracowania PFU jest zobowiązany do ustalenia i uzgodnienia z odpowiednim organem, 

zakresu potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne zgodnie z zapisem w pkt 2 : 

„Opisu przedmiotu zamówienia” w zakresie ochrony środowiska wykonawca zbierze informacje itd.  

Obowiązkiem wykonawcy jest również wykonanie inwentaryzacji zieleni.  

Ad. 2 - Zapis dotyczy sieci i przyłączy i będzie wynikał z uzyskanych warunków technicznych 

związanych z przyłączeniem obiektów do sieci.  Zamawiający przewiduje budowę niezależnego budynku, 

który nie będzie połączony z innymi obiektami kubaturowymi istniejącymi obecnie na działce. 
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Ad. 3 - Instytucje opiniujące zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Ad. 4 - Zamawiający oczekuje sporządzenia katalogu mebli i wyposażenia oraz materiałów 

wykończeniowych ograniczonego do tabelarycznego ich zestawienia wraz z opisem. 

Ad. 5 - Zamawiający dopuszcza, aby na etapie sprawdzania dokumentacji dostarczono wersję 

elektroniczną opracowania oraz jeden egzemplarz pisemny - wydrukowany. 

 
   (-) mgr Jarosław Lisewski 

              Kierownik Biura Zamówień 
          Publicznych 
 


