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Odpowiedzi na pytania
do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym dot.
Złożenia ofert na wykonanie:

1. Koncepcji zagospodarowania działki nr 15 w obrębie 23, usytułowanej w Elblągu przy
ul. Skrzydlatej pod potrzeby Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy.
2. Koncepcji budowy drogi dojazdowej do Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na działce
nr 16 obręb 23, usytuowanej przy ul. Skrzydlatej.
Pytanie nr 1
Czy możliwe jest zaproponowanie oferty tylko do jednego tematu?
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Odpowiedź:

Nie. Koncepcje mogą być wykonane jako osobne opracowania ale w końcowym rezultacie
będą stanowić całość.

Pytanie nr 2
Na czym ma polegać zagospodarowanie działki 15? Czy tylko na nasadzeniach? Proszę
o podanie zakresu zadań.
Odpowiedź:

Zagospodarowanie działki nr 15 w obrębie 23, usytułowanej w Elblągu przy ul. Skrzydlatej
będzie polegać na budowie na wskazanej działce obiektu szkoleniowego tj. Ośrodka
Doskonalenia Techniki Jazdy a nie tylko na nasadzeniach.
Zakres zadań i wymagania dla obiektu szkoleniowego Ośrodka Techniki Jazdy określone są
w Załączniku nr 1 rozdz. I ust. 3 do 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20
grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. 2019, poz. 163.).
Opracowanie powinno uwzględniać plan nasadzenia drzew lub innych roślin zapewniających
odizolowanie ośrodka szkoleniowego od ogródków działkowych usytuowanych na wschodniej
granicy działki nr 15.
Pytanie nr 3
Czy droga dojazdowa z działki ma kończyć się jakimś placem i parkingami na działce 15?
Odpowiedź:

Można przewidzieć zakończenie drogi placem i parkingiem, ale ich wielkość jest uzależniona
od rozmieszczenia elementów obiektu szkoleniowego z zachowaniem wymiarów tych
obiektów określonych w rozporządzeniu.
Pytanie nr 4
Czy mogą Państwo udostępnić mapę
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Odpowiedź:

Tak.
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