Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestnika postępowania.
1. Czy zapisy w umowie są prawidłowe?
Odp. Po ponownym przeanalizowaniu zapisów doszliśmy do wniosku, że zapis §4 ust. 5 tj.
„Wykonawca na 7 dni przed upływem terminu określonego w §2 ust.3 przekaże

Zamawiającemu projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę celem
sprawdzenia kompletności zawartości opracowania, a na 14 dni przed upływem terminu
określonego w §2 ust.1 przekaże Zamawiającemu do sprawdzenia kompletne opracowanie
stanowiące przedmiot umowy.”
jest zapisem niepotrzebnym i dokonujemy jego wykreślenia.
2. Jakie powinny być terminy na uzyskanie pozwolenia na budowę?
Odp. Zgodnie z Prawem budowlanym po 65 dniach można ukarać Urząd za nierozpatrzenie
sprawy. Urząd wydaje jednak decyzję na podstawie KPA, który mówi o 30 dniach, a więc
zapisane terminy są prawidłowe.
3. Monitoring wizyjny pola górniczego (str. nr 4 SIWZ). Na jakiej powierzchni terenu
zaprojektować monitoring?
Odp. Monitoring powinien obejmować swym zasięgiem całe pole górnicze, tj. 70h.
4. Czy zamurowanie ściany o pow. 12 m2 wymaga nowych fundamentów czy tez są istniejące
fundamenty?
Odp. Zamurowanie ścian nie wymaga nowych fundamentów.
5. Kładka z drewna (str. 5 SIWZ) Czy należy wymienić cała konstrukcje kładki? Czy pozostawić
istniejące fundamenty kładki czy wykonać nowe?
Odp. Kładka istniejąca jest postawiona na polu górniczym beż fundamentów. Pale drewniane
spierają się bezpośrednio na ziemi. Na budowę jakichkolwiek fundamentów nie uzyskano zgody
Konserwatora Zabytków. Jeżeli kładka byłaby projektowana z drewna należy przewidzieć
elementy izolujące drewno od ziemi.
6. Jakie wymiary ma mieć rozbudowana galeria wzdłuż ściany południowej? (str. 6 SIWZ)
Odp. Galeria o wymiarach dł. 6 m szer.1,2 m.
7. Czy w ramach budowy pompy ciepła należy zaprojektować nową kotłownię gazowa?
Odp. Nie. Pompa będzie współpracowała z istniejącą kotłownią gazową. Należy uwzględnić
doposażenie pomieszczeń o instalację c.o. z grzejnikami. Łączna powierzchnia ok 150 m2.
8. Jaka jest powierzchnia budynków do rozbiórki?
Odp. ok 400 m2.
9. Ile drzew na terenie Parku przeznaczonych jest do wycinki?
Odp. Nieznana jest ich liczba. Projekt rewaloryzacji zabytkowego Parku należy uzgodnić z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
10. Jaka jest powierzchnia parku?
Odp. 2,5h
11. Jak duży ma być plac przed tarasem muzealnym? (str 10 SIWZ)
Odp. ok 400 m2.
12. O jakich warunkach technicznych podłączenia do sieci jest mowa w pkt 7.9 SIWZ? W opisie
zamówienia nie ma informacji o konieczności wykonania nowych podłączeń do sieci.
Odp. Instalacje wewnętrzne podłączane będą do istniejących przyłączy.
Z upoważnienia Dyrektora, Paweł Urban
Ostrowiec Świętokrzyski, 25 października 2016 roku.

