Pleszew, 18.07. 2019 r.
PZ/EM/2019/28

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
17 lipca 2019r. wpłynęły następujące zapytania.

Pytanie 1 : Założone terminy wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na
budowę są zbyt krótkie(…)





Z zestawienia dat wynika, że czas na wykonanie koncepcji i uzgodnienie jej z Zamawiającym
jest zbyt krótki.
W przypadku tej inwestycji, projekt budowlany, przed złożeniem wniosku o wydanie
pozwolenia na budowę, powinien być uzgodniony przez projektanta z Konserwatorem
Zabytków. Zwracam uwagę, że Konserwator Zabytków ma 30 dni na odpowiedź a
uzgodnienia z tą instytucją wszędzie są trudne i długotrwałe.
Nie przewidziano też czasu na uzgodnienie PB u Konserwatora Zabytków.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę na 8 listopad 2019r.
oraz termin uzyskania pozwolenia na budowę na 31 stycznia 2020r.
Pytanie 2: Proponowany termin uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynków jest zbyt krótki(…)
Odpowiedź : patrz odpowiedź na pytanie nr 1
Pytanie 3: Uwagi do wzoru umowy:


par 5 -Terminy realizacji - brak terminu przekazania projektu wykonawczego, przedmiarów,
kosztorysów i specyfikacji. Opis zakresu w par.5, ust 1b) mówi tylko o projekcie budowlanym.
Sugerowane łączne sporządzenie PB i PW mija się z celem.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przekazania kompletnej dokumentacji w terminach określonych
w odpowiedzi na pytania nr 1.
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Pytanie 4 - § 4 - nadzór autorski, ust. 2, pkt 3) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru Zamawiającego oraz uzgadnianiu ich z organami
uprawnionymi do zatwierdzania projektów (w przypadku, kiedy jest to konieczne). Taki zapis
powoduje, że Projektant może być zmuszony do zrobienia projektu zamiennego i uzyskania zmiany
pozwolenia na budowę bez dodatkowej zapłaty. Podobnie można rozumieć zapis w pkt.8 ww
paragrafu.
Wg Prawa budowlanego zmiana istotna w projekcie czy podczas realizacji, to taka, która powoduje
konieczność uzyskania zmiany pozwolenia na budowę. Wydaje się, że operowanie pojęciem zmian
istotnych w tym paragrafie jest niefortunne i proponuję zastąpić je określeniem zmian nieistotnych
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych
z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zapis umowy pozostaje bez zmian.
Termin składania ofert zostaję zmieniony na 2 sierpnia 2019r. godz.10.00.
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