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Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice
Pismo: ASP-DAG-ZP-1-2008/4 Katowice dnia: 2Q08-08-21

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 2008-08-20 do Zamawiajacego wplynela prosba o

wyjasnienie zapisu Regulaminu Konkursu, w postepowaniu prowadzonym na podstawie

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówien Publicznych (Dz. U. z 2007

r. Nr 223, poz. 1655) na:

Wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania pod nazwa

"Budowa miedzy ulicami Raciborska a Koszarowa w Katowicach budynku

dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty

park form przestrzennych"

Tresc wspomnianej prosby jest nastepujaca:

Prosba dotyczy wyjasnienia "...punktu 4 wniosku o dopuszczenie udzialu w konkursie.

Zapis, który brzmi: "Koszt wykonania dokumentacji ...PLN. Szczególowa kalkulacja kosztów

stanowi zalacznik do wniosku" sprzeczny jest z punktem 9.1 Regulaminu Konkursu, w

którym znajduje sie informacja, ze dokumenty, które nalezy zlozyc nie zawieraja kalkulacji

kosztów wymienionych w pozycji 12 i 13 tabeli."

Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajacego w przedmiotowej kwestii jest nastepujace:

Zgodnie z pkt. 7 i 9 Regulaminu do wniosku o dopuszczenie do udzialu w konkursie nalezy

dolaczyc karte identyfIkacyjna oraz wymagane dokumenty okreslone w ust. 7.1 z wyjatkiem

kalkulacji kosztów wymienionych w pozycji 12 i 13 tabeli Izalaczniki nr 10 i 111 tj.

kosztów budowy inwestycji oraz kosztów wykonania dokumentacji projektowej.
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Dokumenty - Kalkulacja kosztów budowy inwestycji oraz kalkulacja kosztów wykonania

dokumentacji projektowej skladane sa dopiero wraz z praca konkursowa.

Jednoczesnie Zamawiajacy modyfikuje zalacznik nr 5 do Regulaminu Konkursu -

druk wniosku o dopuszczenie do udzialu w konkursie ID!I!rzez:

skreslenie pkt. 4 w brzmieniu "Koszt wykonaniadokumentacji...PLN. Szczególowa

kalkulacja kosztów stanowi zalacznik do wniosku".

Tym samym zmienia sie numeracja na wzorze wniosku i dotychczasowy pkt. 5 staje sie

punktem 4.

ZmodyfIkowany wzór wniosku o dopuszczenie do konkursu zalacza sie do niniejszego pisma.

Wyjasnienia i zmiany nalezy uwzglednic przy przygotowywaniu wniosków i prac

konkursowych.

Informujemy, ze stanowisko Zamawiajacego zostalo rozeslane do wszystkich wykonawców,

którzy pobrali Regulamin Konkursu, a takze udostepnia sie na stronie internetowej.

Zamawiajacy

KrNCLERZ

J~~lona Hersz/ikowicz


