Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice
Pismo : ASP-DAT -ZP -01-2010I12

Katowicednia:2OlO-02-lb

ODPOWIEDZNR5
na zapytaniaw sprawie SIWZ
SzanowniPanstwo.
Uprzejmie informujeffiy, iz w dniu 20|0-0f.l0

do Zamawiającego wptynęła prośba o

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunkÓw

zamÓwienia, w

postępowaniu

prowadzonym na podstawie przepisÓw ustawy z dnia29 stycznia2004 roku Prawo Zamowien
Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z poźn, zm.) w trybie przetarg
nieograniczony, na:
Wykonanie dokumentacji projektowej d|a zadania ,,Budowa między ulicami Raciborską
a Koszarową w Katowicach budynku dydakĘcznego-badawczego i kulturalneg o wraz z
zagospodarowaniem terenu na otwarĘ park form przestrzennych'',
Treśćwspomnianejprośbyjest następująca:
1. Prosimy o udostępnienie zał,ączntkagraficznego do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycjicelu publicznego z dnia 29.02.2008r.
2.Program funkcjonalno-uzytkon,,y(pfu) pozostaje w sprzecznościz decyzją o ustaleniu
|okalizacji celu publicznego. Zamawiający na stronie 4 SIWZ informuje oferentÓw o tym
fakcie i wskazuje pfu jako dokument wiązący powołując się na 20% dopuszcza|ne w
Katowicach odstępstwo od wartościpodanych w decyzji. Na jakiej podstawie zamawiający
określiłprocentowąwartośćdopuszcza|negoodstępstwa' o ktÓrym nie ma mowy w ustawie o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?
3.DecyĄa o ustaleniu |oka|tzacji celu publicznego nakazuje Zamawiającemu wykonać 390
miejsc parkingowych a program funkcjonalno uzl.tkowy przewiduje wykonanie 210 miejsc
parkingovvych(150 podziemnych t 60 naziemnych)w tym przypadku odstępstwood wartości
podanej w decyzji wynosi 42% co 2-krotnie przektacza zdaniem Zamawiającegoodstępstwo.
Czy w związku z powyŻszym Zamawiający przewiduje w zakresie i harmonogramie prac
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konięcznośćuzyskania nowej decyĄi o lokalizacji celu publicznego, lub zmiany istniejącej
decyzji? JęŻeli ZamawiaJący, zamletza doprowadzic do zgodnościdecyzji \oka|izacyjnĄ i pfu
oraz sporządzonegona jej podstawie projektu, przy czym zgodnośćta jest wymagana w celu
zatwięrdzeniaprojektu budowlanego decyzja o pozwoleniu na budowę?
4.Prosimy o udostępnienie warunkÓw w zakresie obsługi komunikacyjnej wydanych przez
MZUM w dniu 14.02.2008znak pisma DWJWI 55441827107108-357lUM.
5.Czy w związku z koniecznościąuzyskania nowej decyzji o lokalizacji celu publicznego' lub
zmiany istniejącej decyzji Zamawiający przewiduje wydłuzenie czasu potrzebnego na
rea|tzację przedmiotu Zamowienia? Kto będzie zobowiązany do uzyskania takiej decyzji
Zamawiający czy projektant.
6.Harmonogram rea|izacji przedmiotu zamÓwienia określonyw par. 2 ust 3 projektu umowy
nie podaje czasu przewidywanego ptzez Zamawiającego na akceptacje, bądź odrzucenie
koncepcji.Prosimy o określenietego czasu.
7.Czy Zamawiający przewiduje mozliwość zmiany terminu przedmiotu zamÓwienia w
przypadku wydłuzania się terminu akceptacji koncepcji przez Zamawiającego lub

w

przypadku wydłuzania się terminÓw administracyjnych zatatwiania Spraw przez organy
administracji ?
8.Co Zamawiającymiał na myśliformułującpar.1 ust. 3 pkt. 6 projektu umowy.
9.Czy obowiązkiem Projektantajest wykonanie dokumentacji powykonawczej? JeŻe|itak to
w jakim zakresie? SIWZ nie zawiera tego elementu w przedmiocie zamowienia, ale projekt
umowy tak.

Ia.Czy Projektant będzie zobow\ązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o
pozwoleniu na budowę?
1|.Czy

Zamawiający przewiduje mozliwość takiego okreŚlenia harmonogramu aby

uwzględniał on ryzyko nieotrzymania przez Zamawiającego dotacji w celu uniknięcia
poniesieniaptzez projektanta szkody z uwagi na większe Zaawansowanieprac projektowych
na moment otrzymania przezZamawiającego informacji o uzyskaniu środkÓw(par. 5 ust 2 i
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ust 3). Dotrzymanie terminu 3I,07.f010 wymaga od projektantapraktycznie rÓwnoczesnego
opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, poniewaz na realizację przedmiotu
zamÓwien\a Zarrtawiającyprzewiduje tylko 4 miesiące. W celu uniknięcia ryzyka przez obie
strony proponujemy aby wykonanie projektu wykonawczego było pisemnie potwierdzane
ptzęz Zamawiającegopo uzyskaniu informacji o uzyskaniu środkÓw.Być moŻewydłuzy to
termin koricowy rea\izacji przedmiotu zamÓwienia' ale pozwoli uniknąÓ Sporu o na|eŻne
wynagrodzenięza ptace wykonane.
l2.Prosimy o zmianę zasad zwa|niania zabezpieczeniana|eŻytegowykonania umowy tak aby
była zgo dna z U stawą pr awo z amÓwi eri publ ic zny ch,
13.Co Zamawiającymiał na myśliw par 9 ust 3 warunkując okres wydłuzeniarękojmi od par
5 ust.2?
Stanowisko (wyjaśnienia)Zamawiającegow przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad.l Zał,ącznikzostał udostępnionyprzy odpowiedzinr 4.
Ad.z PFU odbiega od Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (zwana
dalej Decyzjfl w zakresie przewidywanej ilościmiejsc parkingovvychpodziemnych i
powierzchni całkowitej.w decyĄijest ok. 330 miejsc postojowych podziemnych i
powierzchniacałkowitaok. 20.000 m2 w programieprzewidujesię ok. 150 miejsc
postojowychpodziemnych i powierzchnięcałkowitąok.15.000m2.PowyŻszęwynikłoz faktu
koniecznościograniczeniakosztÓw budowy nowego obiektu. Decyzja o ustalęniulokalizacji
inwestycji cęlu publicznego nie każde budować Zamawiającemu330 miejsc parkingowych
podziemnych' a pozwala. oczywiścieilośćmiejsc parkingowychmusi spełniaćwaruŃi
wymaganew przepisach. Zmniejszenie ilościmiejsc parkingowych i powierzchni całkowitej.
nie ma wpływana pozostałedane charakteryzująceinwestycjęjak: powierzchnia terenu,
i szerokość
obiektu itd. Wykonawca"poza ilościąmiejsc
powierzchniazabudowy;długość
parkingowych i powierzchnią użytkową obiektu nie musi projektować obiektu poza
parametry określonew Decyzji. określonew PFU A.5.6 -(Str.45) na poziomie20o/o
przekroczęniawskaŹnikow powierzchniowych i kubaturowych stanowiątylko wskazÓwki dla
przyszłegoProjektanta,Żę Zamawiający będzie w tych granicachje dopuszczał..ZarÓwno
Decyzjajak i PFU posługująSię słowem,,około'',a to dopvszcza roznicę.JeŻe|ijednakokaŻe
się, Że zmianatabędzie wymagała Zmlany decyzji,to Zamawiający się do tego zastosuje.
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Ad.3 .Decyzjao lokalizacji inwestycji celu publicznegopozwala wykonac ok. 390 miejsc
parkingowych. Ilośćmiejsc parkingowych naziemnych nie ulega zmianie. Wskazana w
Decyzji ilośćmiejsc parkingowych ok. 390 zobowiązałaZamawiającegodo uzyskania zgody
narea|izacjęinwestycji w drodze decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach. Zgodętaką
Zamavtiający
uzyskałDecyzjąNr 1|7lŚlo8 zdnia07.07.2008r.Postanowieniemzdnia
26.05.2008r.ParistwowyInspektorSanitarnyw Katowicach odstąpitod wymogu
sporządzan|adla Inwestycji z przewidywaną i 1ością390 miej sc parkingowych od wymo gu
sporządzaniaraportu o oddziaływaniana środowiskuwięc trudno uznac by coŚ się zmieniłow
tej kwesttiprzy mniejszej ilościmiejsc parkingovvychjednak pozostającychw zgodzie z
obowiązującyminorTnami.Zamawiający dopuszcza jednak wystąpienie o zmianę decyzji,
gdyby byłakoniecznaw za\<resie
ilościmiejsc parkingowych podziemnych i przewidywanej
powierzchni całkowitej.
Ad.4. Warunki, o ktÓre Wykonawca prosi nie zostałyZamawiającemudostarczone.Zostały
kopia tego dokumentu
one wydane na wniosek Urzędu Miasta. Na prośbęZamawiającego
został'aprzesłana
faksemw dniu l6.02.f010r. Wobec czego udostępniamyjawrazz
odpowiedzią.
Ad. 5. Gdyby zaistniałakonieczność,
wystąpienia o zmianę decyzji, Zamawiający dopuszcza
przesunięcieterminu wykonania zamÓwienia. Wystąpienia o zmianę decyzji winien dokonać
Wykonawca.
Ad.6. Stanowiskow tej sprawie zostałoprzedstawionew odpowiedzi Nr 4 Ad. 8.
Ad.7 Wykonawcabędzie zobowiązany do wykonania dokumentacji będącejpodstawą
uzyskania pozwolenia na budowę w terminie 60 dni od daty zatwierdzenia koncepcji
architektonicznejprzezZamawtającego. JęŻeIikoncepcja będzie uwzględniał'aoczekiwania
Zamawiającegodokona on tego w ciągu kilku dni. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu
wykonania dokumentacji w przypadku wskazanym w Odpowiedzi Nr 4 Ad. 6 oraz w
przypadku kiedy procedury administracyjnesię przedłuŻająa\enie zprzyczynleŻących po
stronie Wykonawcy.
Ad.8. PrzestrzeriwokÓł budynku ma pełnićkilka funkcji:
.
.
o

terenuwystawienniczego sztuki i dizajnu: duzych form przestrzennych;
terenurekreacyjnegodla beneficjentowprojektu;
terenu prezentacjimultimedialnych;
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Dokumentacjaprojektowa ma zawierac projekt ZagospodarowaniaterenÓw wokÓł budyŃu w
tym terenÓw zielonych pod te funkcje.
Ad. 9 JęŻe|iw trakcie rcalizacji prac budowlanych zaistnieje koniecznośćzmian w proj ekcię z
przyczyn|eŻącychpo stronie Projektanta,będzie on musiałwykonać dokumentację
powykonawczą.
Ad. 10. Tak, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania w imięniu Zamawiającego
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Ad. 1l . Jezeli cena zaoferowanaprzez vtybranegow niniejszym postępowaniu Wykonawcę
wykonania całejdokumentacji nie będzie wyŻszaniŻ Zamawiający ma na ten cel środki
wtasne(1.000.000PLN) nie będzięuza\eŻniał
wykonania dokumentacjiod pozyskania
środkowzUF'. W innym przypadku będzie mozliwa Zmlanaharmonogramuw taki sposobby
Wykonawca nie poniosłszkody.
Ad.12.Przedmiotem zamÓwienia w niniejszym postępowaniujest wykonanie dokumentacji
projektowej i pełnienienadzoru autorskiego.Datą zakonczeniazamÓwienia jest data
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, gdyŻtylko wtedy Zamawiający moze w 100%
powiedzieć,ze przedmiot zamowięnia (a więc dokumentacjai nadzÓr autorski) zostat'
na|eŻyciewykonany. Zgodnie z art.151ust. 1 if ustawy Prawo zamÓwieri publicznych
Zamawiający Zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez zamawiającego za na|ezyci e wyko nane. Kwota pozo stawiona na
zabezpieczenie roszczęn z tytułurękojmi za wady nie moze prze\<raczac30o/owysokości
zabezpieczenia.W tym kontekścienaleŻystwierdzic Że zapisy w umowie w $ 8 wzoru
umowy jest zgodny Z ustawą.
Ad.l3, Zapis ten dotyczy sytuacji odstąpieniaod umowy Zptzyczyn o ktÓrych mowa w $ 5
ust. 3 umowy.
Informujeffiy, ie zgodnię z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego
zostało rozesłanedo wszystkich wykonawcÓw' ktÓrym przekazano SIWZ oraz na stronie
intęrnetowej.
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Dotycąv: ustal-ęlralokajizaqii iłwesĘvcji gel'u publiqzu-ągpdla obięktlł dydąktYqno kulh[al.Ęęgo wraz z,.' ?'agospodaro}vanienterenu Jra ohliąflł/ park..'.tbrm
i Kt:szarowa Yv Katowjcach - B.[]..
t)rzestrzennvchmięrlzv t!l.,.'RaciborsĘą
As-7331/04/0S,
Działającna podstawię art. 29 pkt z' art. 30 i łrt. 35 ust. 3 ustawy z dnia 27
rnarca i985 r, o drogachpublicznych(tekstjednolity Dz. U. Nr 19 z20a? r.. poz. lli),
Listaw,vz dnia ?'/.03.2003 r. o planowaniui zagospodnrowaniuprzesffzennym(tekst
jednolit'v Dz. u. Nr 80 7' 20()3 r' poz. 717)'Uch*Ą nr 6ł0i99 Zamądu Vliasta
Katowice z dn. 03.09.1999 r. w sprawie powierzenia IvIZUilvf w Katowicacir
obo''vią3kowZarządcy dro*trpublicanych na tęrenie m. Katowice w odpowietlzi nit
pismo T. dnia 23.{)1'!008r., tut. Zrząd ustłrlłnastępują.e warunki dlł obsługi
kom unikrtcyjnej projcktowanegoobiektu:
. projektowany ołliektskomunikowaćz ul. Rłciborską prlprzEZ n1vkonaniezjazdu
bremowego nf, drDgęwewnętrzną'w mie.iscuwjazdu do głrłżu podeiemnego'
. wykonłć zjtlztly T ul. Rrciborskiej nil teren dziłłki, nil podstawie dmyzji
uryskanej w iVliejskim Zł,rządzielJlic i MostÓw w l*rtowiclch, r,rzezInwestora,
- zilpewnićna terenie inwesĘcji 39{lrniejscparkingowych,
. projr-^kt
złgospotlłrowłniaterenu uzgorlnićz Nliejskim Złrządem UIic i iVlostÓ w
w Katowicuch.
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