
 
Głuszyca, 10.04.2018 r. 

Postępowanie nr IiR.271.3.2.2018 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn.: 

„Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy”. 

 

 

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), działając w imieniu 

Zamawiającego wyjaśniam, co następuje: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający posiada część graficzną – rysunkową, w szczególności Plan 

Zagospodarowania Terenu, do Programu Funkcjonalno – Użytkowego budowy parkingu 

„Parkuj i Jedź” w ramach projektu pod nazwą „budowa centrum przesiadkowego 

w Głuszycy”, stanowiącego załącznik do SIWZ?  

 

Odpowiedź 1: 

Tak, Zamawiający posiada Koncepcję zagospodarowania terenu dla Centrum 

przesiadkowego – rysunek stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych pytań i odpowiedzi.  

 

Pytanie nr 2  

W części III PFU zamawiający informuje, iż załącznikiem do PFU jest wypis z miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W dokumentach załączonych na stronie 

internetowej takiego załącznika nie ma, czy Zamawiający uzupełni ten dokument? 

 

Odpowiedź 2: 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający załącza rysunek zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca – rysunek stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszych pytań i odpowiedzi. 

 

 

Pytanie nr 3  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno – użytkowego w części III programu 

funkcjonalno – użytkowego powinny zostać zawarte m.in. cyt. (…) inne posiadane informacje 

i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: 

a) kopia mapy zasadniczej, 

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,  

c) zalecenia konserwatorskie, 

d) inwentaryzacja zieleni, 

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 
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f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 

g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych…….. 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, 

gazowej, energetycznej oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych, 

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

prowadzeniem. 

Czy Zamawiający posiada dokumenty wymienione w przywołanym powyżej 

rozporządzeniem i czy zamierza je udostępnić? 

 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający nie posiada dokumentów wymienionych w powyższym pytaniu. 

Pozyskanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji 

projektowej leży po stronie Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Głuszycy 

(-) Roman Głód 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy 

2. a/a 

Zamieszczono na: www.bip.gluszyca.pl 


