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Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAG-ZP-1-2008/9 Katowice dnia: 2008-10-15

ODPOWIEDZ

na zapytania do konkursu

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 2008-10-13 do Zamawiajacego wplynelo zapytanie dot.
konkursu na:

Wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania "Budowa miedzy
ulicami Raciborska a Koszarowa w Katowicach budynku dydaktycznego -badawczego i
kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form
przestrzennych" ,

Tresc zapytan jest nastepujaca:

1. Czy mozna uzyskac mape dzialki z naniesionymi rzednymi terenu (w opisie jest
wspomniane, ze róznica wysokosci pomiedzy dzialka a budynkiem dydaktyczny
przekracza 3 m).

2. W regulaminie konkursu wymieniona jest dzialka 24/4, która nie wystepuje na mapie, czy
jest to blad, czy moze mapa nie pokazuje tej dzialki?

3. Jaka jest wymagana powierzchnia biologicznie czynna (decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nie okresla minimalnej powierzchni biologicznie czynnej).

4. W opisie funkcjonalno - uzytkowym, w rozdziale "czesc informacyjna" - str. 99 ,
zwyciezca konkursu jest zobowiazany do wystapienia o zmiane "decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego" z powodu zmiany parametrów budynku, w
zwiazku z tym rozumiemy ,ze np. powierzchnia zabudowy moze byc mniejsza lub
wieksza a zwyciezca konkursu ma spowodowac dostosowanie wymaganych dokumentów
formalnych do gabarytów projektu (w powyzszej decyzji pow. zabudowy wynosi
2500 m2).

Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajacego w przedmiotowej kwestii jest nastepujace:

Ad.l.

Mapa z naniesiona siatka rzednych wysokosciowych zostala przeslana Uczestnikom
Konkursu wraz z odpowiedzia na zapytanie oraz udostepniona udostepniona na stronie
internetowej.

Ad. 2.

Dzialka 24/4 jest terenem przyleglym do terenu objetego przedmiotowa inwestycja. Do
niniejszego pisma zalaczam mapke ewidencyjna z dzialka 24/4, która obecnie stanowi droge
dojazdowa do istniejacego budynku Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach przy ul.
Koszarowej 17.
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Ad.3.
Powierzchnia biologicznie czynna jest wylacznie okreslana dla powierzchni mieszkaniowej
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Procent powierzchni biologicznie czynnej okreslaja
dla pozostalych funkcji (nie zawsze) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub
decyzje o warunkach zabudowy. W tym przypadku procent taki nie zostal okreslony- wiec
bedzie wyni),<:alz projektu lub ograniczen wynikajacych ze wskaznika intensywnosci
zabudowy.

Ad. 4
W programie funkcjonalno- uzytkowym zaprezentowano rózne mozliwosci i sposoby
ksztaltowania zabudowy, uzyskujac podobne parametry inwestycji. Musi wystepowac
zgodnosc parametrów budynku (np. gabaryty budynku, ilosc budynków) zawartych w decyzji
z pózniejszym projektem. Tym samym Zamawiajacy wymaga, aby koncepcja, a nastepnie
projekt byl opracowany i zgodny z zalaczona decyzja o warunkach zabudowy. Uzyskanie
nowej decyzji o warunkach zabudowy jest bardzo czasochlonne. Srodki na realizacje
inwestycji Akademia pragnie pozyskac z funduszy unijnych. Skladanie wniosków o
pozyskanie tych srodków jest obwarowane terminami. Stad wymóg, aby koncepcja i projekt
zostal opracowany w oparciu o uzyskana i obowiazujaca decyzje o warunkach zabudowy.

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiajacego
zostalo rozeslane do wszystkich Uczestników Konkursu zaproszonych do skladania prac
konkursowych oraz udostepnia na stronie internetowej.

Zamawiajacy

~ prdfMari~


