
Bytom, dnia 10.01.2017 r.

                

WYJAŚNIENIA TREŚCI REGULAMINU
ZMIANA TREŚCI REGULAMINU

Dotyczy konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnej hali sportowej w Bytomiu

jako część Zadania  „Zaprojektowanie i  budowa wielofunkcyjnej  hali  sportowej  przy ul.  Olimpijskiej  w Bytomiu” w

ramach  inwestycji  „Zaprojektowanie  i  budowa  kompleksu  sportowo  -  rekreacyjnego  przy  ulicach  Olimpijskiej  i

Piłkarskiej w Bytomiu”

Bytomski Sport Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że:

1. Unieważnia treść udzielonej w dniu 4 stycznia 2017 r. odpowiedzi na zapytanie Uczestnika, o treści: „Pkt 7.1

lit. b) zdolności technicznej lub zawodowej… Czy za datę wykonania usługi Zamawiający uzna zakończenie

całego  procesu,  realizacji,  w  której  projektant  brał  udział,  od  wykonanie  projektu  budowlanego  (z

otrzymaniem Pozwolenia na budowę), projektu wykonawczego i nadzór autorski do uzyskania Pozwolenia na

użytkowanie obiektu”.

Z  uwagi  na  powżysze,  Zamawiający  na  podstawie  pkt  20.2  Regulaminu  przekazuje  nową  treść

udzielonej odpowiedzi:

Odpowiedź

Zamawiający uznaje za datę zakończenia, tj. wykonania usługi, sporządzenia dokumentacji projektowej, w

tym  projektu  budowlanego,  który  otrzymał  pozwolenie  na  budowę  i  projektu  wykonawczego,  termin

przekazania  Inwestorowi  kompletnej  dokumentacji  budynku  o  charakterze  sportowym  takim  jak  hale

sportowe,  widowiskowe lub  inne  wielofunkcyjne,  kryte  baseny,  lodowiska,  o  widowni  minimum  2.000

osób.

2. Na podstawie pkt 2.3 Rozdziału I Regulaminu przedmiotowego konkursu zmienia treść Regulaminu w zakresie

treści:

załącznika nr 10 do Regulaminu, pn. „Wypis z rejestru gruntów (działki 2553/203, 2552/203, 1701/274,

2904/274)”, ze względu na zmiany w rejestrze gruntów. Zmiana w wypisie rejestru gruntów polega na

usunięciu działek nr: 2893/203, 2903/274, 2912/203, 2913/203 i dodaniu działki nr: 1701/274. 

Z uwagi na powyższe,  zamieszczony na stronie internetowej  Zamawiającego w dniu 20.12.2016 r.

załącznik nr 10 do Regulaminu, wycofuje się i prowadza się nowy załącznik nr 10 pn. „Wypis z rejestru

gruntów - po zmianie”. 

Ponadto Zamawiajacy informuje, że granica opracowania zaznaczona kolorem czerwonym w załączniku nr

9 nie uległa zmianie, zmianie uległa wyłącznie numeracja działek.

1) pkt 3.3. Rodziału I Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie: „3.3. Inwestycja zlokalizowana

będzie na terenie działek nr: 2914/203, 1701/274, 2904/274 obręb Bytom”.

2) pkt 10.1. Rodziału I Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie: „10.1. Wniosek należy złożyć

w  zamkniętej  kopercie  (kartonie),  uniemożliwiającej  odczytanie  zawartości  bez  jej  uszkodzenia  przed

strona 1 z 3



upływem terminu otwarcia Wniosków. Koperta musi zawierać informacje identyfikujące Uczestnika oraz

zostać opatrzona napisem: „wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji

urbanistyczno-architektonicznej wielofunkcyjne hali sportowej w Bytomiu. Nie otwierać przed 19 stycznia

2017 r. godz. 16:00”.

3) pkt 10.2. Rodziału I Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie: „10.2. Wniosek można składać

w godz. 8.00 - 16.00 w sekretariacie (III piętro) wskazanego w pkt 1.1. Regulaminu lub przesłać na adres

siedziby Zamawiającego do dnia 19.01.2017 r. do godziny 16:00”.

4) pkt 12.1.  Rodziału I  Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:  „Prace konkursowe należy

składać w terminie do 23 marca 2017 r. w godz. 8.00 - 16.00, w sekretariacie (III piętro). Wskazany termin

może  ulec  zmianie  ze  względu  na  czas  niezbędny  do oceny  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w

konkursie.  O zmianie termin składania  prac konkursowych Uczestnicy zostaną powiadomieni  w treści

zaproszenia do złożenia pracy konkursowej”.  

5) pkt 23. Rodziału I Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie: „23. Załączniki do Regulaminu 

Załącznik nr 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału konkursowego 

Załącznik nr 2  Pełnomocnictwo 

Załącznik nr 3  Karta identyfikacyjna uczestnika (uczestników) konkursu 

Załącznik nr 4  Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej 

Załącznik nr 5 Oświadczenie o planowanych łącznych kosztach opracowania dokumentacji projektowej i

nadzoru autorskiego

Załącznik nr 6  Wykaz usług 

Załącznik nr 7  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

Załącznik nr 8 – Informacja o planowanych łącznych wykonania robót budowlanych realizowanych na

podstawie pracy konkursowej – wycena wskaźnikowa 

Załącznik nr 9 mapa z zaznaczonym obszarem opracowania 

Załącznik nr 10 wypis z rejestru gruntu – po zmianie

Załącznik nr 11 wyrys z rejestru gruntu (działki 2553/203, 2552/203, 1701/274, 2904/274) 

Załącznik nr 12 wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Załącznik nr 13 mapa do celów projektowych (pdf) 

Załącznik nr 14 mapa do celów projektowych (dxf) 

Załącznik nr 15 badania gruntowo - wodne 

Załącznik nr 16 pismo Wyższego Urzędu Górniczego ws udostępnienia informacji o środowisku 

Załącznik nr 17 decyzja o wycince 

Załącznik nr 18 plan zagospodarowania dla planowanej budowy kanalizacji deszczowej 

Załącznik nr 19 wizualizacje koncepcji stadionu Polonii Bytom 

Załącznik nr 20 Istotne Postanowienia Umowy”.
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Ponadto Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania:

� wniosków tj. wniosek można złożyć do dnia 19.01.2017 r. do godziny 16:00

� prac konkursowych, tj. prace konkursowe można złożyć do dnia 23.03.2017 r. w godz. 8.00 - 16:00.

Z poważaniem

             Jakub Snochowski

                Prezes Zarządu
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