KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ ROZBUDOWY PAŃSTWOWEJ
SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W JASTRZĘBIU ZDROJU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZĘŚĆ - II

PYTANIE Nr 1:
Rozdział I ust. 3 pkt 3.1.: Rozstrzygnięcie konkursu o tym samym zakresie rozbudowy - wyłonienie
prac nagrodzonych, z 2014 roku w dobitny sposób określiło preferencje Zamawiającego co do
kluczowych dyspozycji przestrzennych i estetycznych. Proszę w tym kontekście o wyjaśnienie
oczekiwania przez Zamawiającego sporządzenia koncepcji jako "twórczych prac projektowych"?

ODPOWIEDŹ:
Konkurs w 2014r. został rozstrzygnięty. Obecnie został ogłoszony nowy konkurs, w którym
Zamawiający określił nowe, zweryfikowane wymagania i oczekuje sporządzenia nowych koncepcji,
które w sposób twórczy rozwiąŜą przedstawioną problematykę.

PYTANIE Nr 2:
Rozdział I ust. 3 pkt 3.5.: Koszt opracowania dokumentacji projektowej w zakresie określonym w
Regulaminie Konkursu ustalono raŜąco poniŜej ceny opracowanej na podstawie "Zasad wyceny
prac projektowych SARP" - Organizatora konkursu. Jakie były przesłanki przy ustalaniu w/w
kosztu? Dla zagwarantowania wysokiej jakości usług projektowych niezbędne jest podwyŜszenie
wskazanej kwoty.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający, czyli Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju środki na
realizację zadania otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w określonych
Regulaminem nieprzekraczalnych kwotach, które wynikają ze wskaźników i szacunków
przyjmowanych przez Ministerstwo na podstawie innych zrealizowanych i planowanych podobnych
inwestycji. Sugerowane przez Zamawiającego oraz Organizatora Konkursu wyŜsze kwoty nie
zostały zaakceptowane.

DODATKOWE INFORMACJE:
- Zamawiający informuje, Ŝe nie przewiduje się zapadni na fortepian, a jedynie kieszeń.
- TAURON Dystrybucja S.A. - Istniejące budynki Państwowej Szkoły Muzycznej mają pomiar
bezpośredni - moc 40,0kW (63A). Rzeczywista moc z pomiarów jaką pobiera Państwowa Szkoła
Muzyczna wynosi ok. 30,0kW. Dla zwiększenia mocy do 160 kW istnieje moŜliwość zabudowy
układu pomiarowego półpośredniego obok istniejącego złącza kablowego Państwowej Szkoły
Muzycznej w zakresie działki nr 8.1-496/61. Przyjęcie wyŜszej mocy powoduje z kolei konieczność
budowy nowej instalacji zasilania z odległych o kilkaset metrów stacji trafo, co zasadniczo wpływa
na zakres i termin realizacji przyłączenia (po stronie TAURON).

