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Wyjaśnienie Nr 1 
do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 

zadania „Modernizacja Borku Łakińskiego” 
 

Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły 
pytania dotyczące w/w zamówienia: 
PYTANIE 1 
Czy posiadana przez Zamawiającego mapa do celów projektowych jest aktualna i czy 
obejmuje cały obszar projektu oraz jego otorzenie w promieniu 30m? 
ODOPOWIEDŹ 1         
Zamawiający potwierdza, że posiada aktualną mapę do celów projektowych w wersji 
papierowej i formacie dxf. Data opracowania mapy to 06.12.2022r. Mapa obejmuje swym 
zakresem cały przewidziany do zagospodarowania obszar. Wg wiedzy Zamawiającego, mając 
na uwadze charakter inwestycji, posiada mapa jest wystarczająca do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Jeżeli jednak zajdzie konieczność wykonania dodatkowych opracowań 
mapowych, koszty te leżą po stronie Zamawiającego. 
PYTANIE NR 2 
W zapytaniu wymagane jest posiadanie wykształcenia uprawniającego i wymaganego do 
wykonania przedmiotu zamówienia m.in. w branży konserwatorskiej. Branża konserwatorska 
została już w tym temacie opracowana i zatwierdzona przez konserwatora zabytków. Proszę 
o wyjaśnienie do czego jest wymagane posiadanie personelu z wykształceniem w branży 
konserwatorskiej. Czy przewidujecie Państwo uzupełnienia lub zmienianie załączonego 
programu prac konserwatorskich? 
ODPOWIEDŹ NR 2 
Opracowany program prac dotyczy prac konserwatorskich i restauratorskich. Program ten nie 
obejmuje niezbędnego zakresu wszystkich robót budowlanych, w tym robót konstrukcyjnych. 
Mając na uwadze bardzo zły stan zabytku, szczególnie ceglanej podwaliny kolumny, wysoce 
prawdopodobna jest konieczność wykonania robót konstrukcyjnych. Zamawiający zakłada, że 
oprócz posiadanego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu na 
prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku, dla realizacji zadania, niezbędne będzie 
uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu na prowadzenie 
robót budowlanych przy zabytku. Ostateczny zakres prac będzie możliwy po dokonaniu 
odkrywek i opracowaniu oceny stanu technicznego konstrukcji, co również jest przedmiotem 
niniejszego zamówienia. Dokumentacja projektowa powinna powielać zakres prac 
konserwatorskich i restauratorskich, a w przypadku takiej konieczności także go uzupełniać, 
uszczegóławiać lub modyfikować. Zamawiający odstępuje od konieczności posiadania przez 
Wykonawcę wykształcenia w branży konserwatorskiej, podkreśla jednak, że projekt 
budowlany musi zostać opracowany zgodnie z art. 34. Ust. 3 Ustawy Prawo budowlane oraz uzyskać 
wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i pozwolenia, w tym pozwolenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Poznaniu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków oraz pozwolenie na budowę.  
PYTANIE 3 
Czy dokumentacja kosztorysowa powinna obejmować również prace wyszczególnione 
w programie prac konserwatorskich?  
ODPOWIEDŹ 3 
Odpowiedź jak na pytanie nr 2. 
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