
Warszawa, 30.05.2018

 

Nr 

pytania pytanie odpowiedź Zamawiajacego

1

Czy Zamawiający uzna spełnienie wymagań doświadczenia punkt 

4.1.2): 2) jeśli przedstawimy referencję na opracowanie KIP i ROŚ 

dla inwestycji nie będących inwestycjami mieszkaniowymi?

Zamawiający uzna za spełnienie wymagań przedstawienie innych referencji pod 

warunkiem że przynajmniej trzy referencje będą przedstawione dla inwestycji 

mieszkaniowej wielorodzinnej.

2

Po czyjej stronie będą opłaty administracyjne, zakup map, 

wypisów i wyrysów?

Wynagrodzenie złożone w ramach oferty handlowej powinno obejmować 

wszystkie koszty związane  z realizacją przedmiotu zamówienia ( w tym opłaty 

skarbowe itp.), zatem Oferent powinien wliczyć ich wysokość w ramach 

przedstawianej oferty. 

Celem uszczegółowienia - Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualną mapę do 

celów projektowych oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, więc te koszty nie 

będą juz ponoszone przez wykonawcę

3

Czy cena ma zawierać opracowanie Karty Informacyjnej 

Przedsięwzięcia i ewentualnego Raportu o oddziaływania na 

środowisko, niezależnie czy będzie wykonany czy nie? 

Przedstawiona cena za opracowanie KIP  i ewentualnego ROŚ powinna 

uwzględniać wszystkie koszty jakie będzie Wykonawca zobowiązany ponieść do 

momentu otrzymania  prawomocnej decyzji środowiskowej. Od Wykonawcy 

zależy, czy KIP zostanie opracowany w takiej szczegółowości aby organ na 

podstawie przedstawionych informacji mógł wydać pozytywną opinię.

4

Czy cena ma zawierać zakup koniecznych załączników do 

wniosku o wydanie decyzji środowiskowej tj. mapy ewidencyjnej 

i wypisów z rejestru gruntu oraz opłaty skarbowe? 
patrz odpowiedź na pytanie nr 2

5

 Jakiego rodzaju podobne usługi można wymienić w zał. nr 3 (np. 

zakłady przemysłowe, centra handlowe?) patrz odpowiedź na pytanie nr 1

6

Jaki jest obecny sposób zagospodarowania terenu? Czy jest to 

teren przekształcony, utwardzony, porośnięty drzewami lub 

krzewami kolidującymi z projektowanymi obiektami? Czy jest 

opracowana np. inwentaryzacja zieleni? 

Badany teren jest niezagospodarowany i od kilku lat nie nosi oznak użytkowania. 

Cały obszar jest obecnie niezabudowany, porośnięty roślinnością trawiastą oraz 

krzewami i skupiskami drzew samosiejek. Obecnie brak prowadzenia na tym 

terenie jakiejkolwiek działalności, która wpływałaby na stan powierzchni ziemi. Dla 

przedmiotowego terenu została opracowana inwentaryzacja zieleni i jest w 

posiadaniu Zamawiającego.

7

Jaki jest planowany sposób zagospodarowania wód opadowych i 

roztopowych (czy przewiduje się przyłączenie do istniejącej 

kanalizacji deszczowej czy budowa nowego odbiornika typu 

studnie chłonne, zbiorniki, wyloty do cieków)? 
Informacja o sposobie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych będzie 

udostępniona Wykonawcy KIP na etapie opracowywania KIP

8

 Jaki jest planowany sposób ogrzewania (własna kotłownia, 

przyłącze do sieci zewnętrznej)? 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna będzie zasilana w ciepło z miejskiej sieci 

ciepłowniczej

9

Czy jest wykona dokumentacja geotechniczna bądź inne badania 

geologiczne? Dokumentacja geotechniczna i geologiczna nie została opracowana

10

Jak jest planowana głębokość posadowienia budynków? Czy 

będzie konieczność odwadniania wykopów fundamentowych?

Planowana głębokość posadowienia budynków będzie przekazana Wykonawcy na 

etapie opracowywania KIP. Planowana jest jedna kondygnacja garaży 

podziemnych tylko w przypadku kilku budynków, większość budynków będzie 

niepodpiwniczonych i nie będzie wymagana  konieczności odwadniania wykopów 

fundamentowych

11

czy zamawiający dopuszcza złożenie ofert przez firmy które mają 

doświadczenie w zakresie KIP, ROPS dla dużych obiektów 

przemysłowych, obiektów energetycznych, usługowych, 

międzynarodowych lotnisk, dróg, autostrad etc? Inwestycje te 

cechują się znacznie większym poziomem skomplikowania niż 

wymagane przez Zamawiającego doświadczenie w zakresie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

patrz odpowiedź na pytanie nr 1

Na podstawie § 4 ust. 2 Procedury dokonywania zakupów przez BGK Nieruchomości S.A., poniżej przekazuję odpowiedzi na pytania Oferentów: 

Dotyczy: postępowania pn. „wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia budowlanego dla budowy osiedla mieszkaniowego w Katowicach, przy ul. 

Korczaka” (numer sprawy: 142/2018) 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

Do: wszystkich Wykonawców 


