
Pytania i odpowiedzi z dnia 11 maja 2015 r. 
 
 
Pytanie 1: Czy wnioski konserwatorskie należy konsultować z Miejskim Konserwatorem 
Zabytków w Kołobrzegu? 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 

Miejski Konserwator Zabytków jest pracownikiem Zamawiającego. Jego konsultacja 
będzie dokonana w ramach zgłoszenia ewentualnych uwag Zamawiającego do przedmiotu 
zamówienia, w terminie wynikającym z umowy, przed podpisaniem protokołu zdawczo-
odbiorczego. 

MKZ w Kołobrzegu nie posiada wszystkich kompetencji ZWKZ. Plany miejscowe 
Zamawiający musi uzgadniać z Delegaturą w Koszalinie. Opracowane wnioski do kart mają 
służyć m.in. do opracowywania planów miejscowych. W celu dobrej współpracy chcemy 
przekazać Delegaturze w Koszalinie komplet kart i poprosić ich o opinię w zakresie 
opracowanych wniosków konserwatorskich.  

Zamawiający zastrzeże sobie w umowie taką formę gwarancji, że jeżeli do jakiejś 
karty ZWKZ Delegatura w Koszalinie zgłosi zastrzeżenie w powyższym zakresie, 
Wykonawca dokona stosowych wyjaśnień w Delegaturze i ewentualnie w razie braku dalszej 
akceptacji ze strony WKZ Delegatura w Koszalinie skoryguje kartę. 

Przy przekazaniu obecnie posiadanych przez nas kart Delegatura w Koszalinie nie 
składała żadnych zastrzeżeń. Jednakże nie było wśród nich cmentarzy i zabytków 
archeologicznych oraz zieleni. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę z Delegaturą  
w Koszalinie sądzimy, że wskazane byłoby skonsultowanie z nią wniosków konserwatorskich 
dotyczących cmentarzy i zabytków archeologicznych na etapie opracowania kart. 
 
 
Pytanie 2: Jak powinna wyglądać karta adresowa w związku z dodatkowymi informacjami  
tj. opisem i wnioskami konserwatorskimi? 
 
Odpowiedź na pytanie 2: 

Pierwsza strona karty powinna być zgodna ze wzorem z rozporządzenia, natomiast 
na drugiej stronie mają znaleźć się dodatkowe informacje  tj. opis, wnioski konserwatorskie  
i ewentualne fotografie. Jeżeli będzie taka potrzeba, ze względu na wielkość opisu czy ilość 
zdjęć dopuszczamy dodatkową wkładkę tych samych rozmiarów co karta adresowa. Jeśli 
chodzi o wielkość i położenie rubryk “opis” i “wnioski konserwatorskie“ pozostawiamy 
Wykonawcy dowolność, przy zachowaniu czytelności. 
 
 
Pytanie 3: Czy Zamawiający dostarczy pliki elektroniczne z podkładem mapowym, na którym 
Wykonawca umieści zabytki GEZ? 
 
Odpowiedź na pytanie 3: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłącznie pliki shapefile (.shp), otrzymane  
od administratora strony www.gis.parseta.pl tj. od Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 
Nie posiadamy innych plików. 
 


