
Dotyczy: zapytania ofertowego nr NIBITZKiZP.271.2.2.2023 z dnia 13.01.2023 r. dla 

zadania pn.: „Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na 

mieszkania komunalne.” 

 

W związku z pytaniami od jednego z Wykonawców wyjaśniam: 

Pyt. 1 Czy dla działki, na której znajduje się budynek, istnieje obowiązujący miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dopuszczający funkcję mieszkaniową? Jeśli nie, czy 

Zamawiający dysponuje decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która 

powinna być bazą dla wykonania dokumentacji projektowej? 

Odp. 1 Działka, na której znajduje się budynek nie jest objęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu – Zamawiający nie dysponuje taką decyzją. 

Pyt. 2 Czy budynek podlega jakiejkolwiek formie ochrony konserwatorskiej? Czy działka, na 

której zlokalizowany jest budynek, znajduje się na obszarze podlegającym jakiejkolwiek 

formie ochrony konserwatorskiej? 

Odp. 2 Budynek ani teren nie podlegają ochronie konserwatorskiej. 

Pyt. 3 Prosimy o podanie przybliżonej powierzchni użytkowej istniejącego budynku. 

Odp. 3 Powierzchnia użytkowa budynku ok. 635,0 m2 

Pyt. 4 Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu dokumentacji projektowej, którą należy 

opracować w ramach umowy. Zgodnie z OPZ, jest to: projekt budowlany (zgodnie                    

z rozporządzeniem składający się z następujących elementów: projekt zagospodarowania 

terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), projekt wykonawczy oraz 

kosztorys inwestorski, przedmiar robót i STWiOR. Zgodnie z projektem umowy, jest to: 

projekt architektoniczno-budowlany oraz kosztorys inwestorski, przedmiar robót  i STWiOR. 

W szczególności chodzi o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje opracowania projektu 

technicznego (niewymagany do pozwolenia na budowę) i projektu wykonawczego. Z naszej 

praktyki wynika, że optymalnym rozwiązaniem jest opracowanie kompletnego projektu 

budowlanego (zgodnie z rozporządzeniem składającego się z następujących elementów: 

projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), 

przy czym wykonanie projektu technicznego   w standardzie projektu wykonawczego. 

Odp. 4  Przedmiotem zapytania jest opracowanie kompletnego projektu budowlanego, 

zgodnie z rozporządzeniem składającego się z projektu zagospodarowania terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego w standardzie projektu 

wykonawczego. 

Pyt. 5 Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie poprzez "uprawnienia projektowe 

w specjalności ogólnobudowlanej" (zob. pkt II.4.1 SIWZ), ponieważ nie ma takiej 

specjalności. Czy należy przez to rozumieć uprawnienia budowlane w specjalności 

architektonicznej do projektowania bez ograniczeń? 



Odp. 5 Zamawiający wymaga posiadania uprawnień budowlanych w specjalności 

architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. 

Pyt. 6 Prosimy o urealnienie terminów realizacji zaproponowanych w umowie. Nie jest 

możliwe przedstawienie koncepcji architektonicznej w terminie 2 tygodni od podpisania 

umowy (zob. par 3.2.3 umowy), ponieważ powinna ona być wykonana na podstawie 

inwentaryzacji budynku. Proponujemy tu okres minimum 1 miesiąca lub optymalnie 6 

tygodni. 

Odp. 6 Zamawiający zmienia termin przedłożenia koncepcji – w terminie 4 tygodni od 

podpisania umowy. 

Pyt. 7 Zaproponowana umowa przewiduje jednorazowe rozliczenie z wykonawcą po jego 

zakończeniu. Zakres zamówienia jest bardzo szeroki i wiąże się z wykonaniem licznych 

opracowań przedprojektowych (mapa do celów projektowych, opinia geotechniczna, 

inwentaryzacja zieleni, liczne projekty branżowe, uzgodnienia itp.). Prosimy o zmianę 

harmonogramu płatności i wprowadzenie płatności częściowych odpowiadających stanowi 

zaawansowania prac po wykonaniu kolejnych etapów zamówienia. Proponujemy schemat 

sprawdzony z innymi Zamawiającymi: 20% po zatwierdzeniu koncepcji, 60% po przekazaniu 

dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, 20% po 

przekazaniu pozostałej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Harmonogram płatności jak 

wyżej pozwoli na bieżące regulowanie zobowiązań związanych z realizacją zamówienia bez 

ryzyka zagrożenia płynności finansowej. Liczymy na zrozumienie Zamawiającego. 

Odp. 7 Zamawiający przychyla się do zaproponowanych zmian dotyczących rozliczenia 

umowy. 

W załączeniu Przegląd techniczny budynku Kłodzka 103. 


