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Wykonawcy
Uczestnicy postępowania przetargowego
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i
wykonawczego budynku przy ul. Kaliskiej 2 na potrzeby hotelu trzygwiazdkowego w Pleszewie”.
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający Sport Pleszew sp. z o.o. zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 5 lipca
2019r. wpłynęły następujące zapytania.
Pytanie nr 1 - proszę o zamieszczenie mapy z zaznaczeniem obszaru projektu i inwestycji oraz
budynków do wyburzenia (czy dobrze odczytuję zapisy specyfikacji: budynek istniejący od ul.
Krzyżowej ma być wyburzony?)
Odpowiedź: Obszar objęty projektem określony został w prezentacji stanowiącej zał. do niniejsze
odpowiedzi(slajd 16 i następne).Budynek od strony ul. Krzyżowej przeznaczony jest do rozbiórki.
Pytanie nr 2 - proszę podać powierzchnię użytkową budynku istniejącego,
Odpowiedź: Powierzchnia użytkowa istniejącej kamienicy wynosi 492m2
Pytanie nr 3 - proszę podać powierzchnię użytkową oczekiwaną przez Inwestora w nowym budynku,
Odpowiedź:
Zakłada się, obok istniejącej kamienicy, powstanie obiektu hotelowego
czterokondygnacyjnego – 3 kondygnacje po ok. 270 m2, 1 kondygnacja ok. 83 m2, przeszklony łącznik
o powierzchni ok. 60 m2
Pytanie nr 4 - czy podstawą projektu budowlanego i wykonawczego ma być koncepcja mgr Jacka
Piasta?
Odpowiedź: Koncepcja mgr Jacka Piasty jest koncepcją wskazującą kierunki działań w zakresie
projektu ale nie ograniczającą inwencji projektantów. Ograniczeniem jest wielkość działki oraz
wymogi ochrony konserwatorskiej.
Pytanie nr 5 - czy na terenie inwestycji jest Plan miejscowy
Odpowiedź: Informacja o aktualnym stanie prac nad sporządzeniem planu miejscowego zawarta jest
na str. 1 załącznika nr 10.
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Pytanie nr 6 - jak inwestor zamierza zapewnić miejsca parkingowe dla gości hotelowych
Odpowiedź: Z uwagi na usytuowanie obiektu w ścisłym centrum miasta nie ma możliwości
wydzielenia oddzielnego parkingu dla gości hotelowych. Istnieje możliwość korzystania z parkingów
ogólnodostępnych przy Rynku oraz na tzw. Starym Targowisku. Rozwiązanie problemów
parkingowych nie stanowi przedmiotu projektu.

Sport Pleszew Sp. z o.o.
Ul. Sportowa 4, 63 – 300 Pleszew
Tel. +48 62 7421293
Faks +48 62 7421293
www.sport.pleszew.pl, e-mail: sport@pleszew.pl

NIP 6080087844
Regon 301165449
KRS 0000334199
Akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda, IX Wydz. Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy 11.076.000,00 zł

rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pleszewie Nr 73 8407 0003 0018 6502 2000 0001

