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dotyczy: odpowiedzi do zapytania ofertowego w postępowaniu poniżej 130 000 złotych
pn. „Rozbudowa przedszkola we wsi Kruszyn — opracowanie dokumentacji
projektowej”

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, złożonym przez
Wykonawcę, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:
Czy dla działek objętych zakresem opracowania istnieje obowiązujący plan

zagospodarowania przestrzennego dopuszczający zakładana funkcję? Jeśli nie, czy
Zamawiający dysponuje decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(ewentualnie decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), która powinna być
bazą dla wykonania dokumentacji projektowej?

Odpowiedź na pytanie1:
Tak, dla działek objętych zakresem opracowania istnieje obowiązujący plan

zagospodarowania przestrzennego dopuszczający zakładaną funkcję.

MPZP znajduje się na stronie internetowej gminy Bolesławiec w zakładce obowiązujące
MPZP (https://bip.gminaboleslawiec.pl/370/405/obowiazujace-plany-miejscowe-i-studium-
gminy.html) .

Pytanie nr 2:
Czy działki objęte zakresem opracowania znajdują się na obszarze podlegającym

jakiejkolwiek formie ochrony konserwatorskiej?

Odpowiedźna pytanie 2:

Tak, działki objęte zakresem opracowania znajdują się w strefach ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej.

MPZP znajduje się na stronie internetowej gminy Bolesławiec w zakładce obowiązujące
MPZP (https://bip.gminaboleslawiec.pl/370/405/obowiazujace-plany-miejscowe-i-studium-
gminy.html) i również na stronie można sprawdzić zakres stref ochrony.

Pytanie nr 3:
Czy istniejący budynek przedszkola w obecnym stanie jest dostosowany do aktualnie

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej? Jeśli nie,
najprawdopodobniej konieczne będzie wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony ppoż.iuzyskanie stosownych odstępstw. Ze względu na wysokie koszty tego typu opracowań jest to
bardzo istotny aspekt dla wycenyprac projektowych.
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Odpowiedź na pytanie 3:

Istniejący budynek przedszkola został wybudowany w latach 2015 - 2017 i był
dostosowany do obowiązujących wówczas przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie nr4:
Biorąc pod uwagę, że inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego

budynku, czy Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu odpowiedniego doświadczenia
zawodowego poprzez wykazanie prac projektowych polegających na wykonaniu
dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę lub rozbudowę co najmniej dwóch
obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 400
m2, zakończonych uzyskaniem pozwolenia na budowę?

Odpowiedź na pytanie4:
Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego budynku przedszkola o nową część.

Zamawiający w załączniku Doświadczenie Zawodoweokreślił warunek, jaki powinien spełnić
Wykonawca, a mianowicie Wykonawca powinien wykazać, że wykonał dokumentację
projektową polegającą na budowę co najmniej dwóch obiektów kubaturowych użyteczności
publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 400 m? zakończonych uzyskaniem
pozwolenia na budowę.

Definicje budowy i przebudowyzostały jasno określone w art. 3 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783,
1846, 2206, 2687).

Definicja budowy zgodnie z zapisami ustawy to wykonywanie obiektu budowlanego w
określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Definicja przebudowy zgodnie z zapisami ustawy to wykonywanie robót budowlanych, w
wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego
-obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku
dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym
zmiany granic pasa drogowego.

W związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał spełnienia warunku zgodnie z
załącznikiem Dośmiadczenie Zawodowe.
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