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/Część 1/

1. Dotyczy fragmentu terenu znajdującego się przed budynkiem centrum handlowego w części A1,

zagospodarowanego obecnie jako nowy teren zieleni. Czy inwestor dopuszcza przeprogramowanie /

przeprojektowanie tej części? Jeśli tak to w jakim zakresie?

Odp. : TAK, Inwestor dopuszcza przeprogramowanie/ przeprojektowanie tej części
terenu objętego opracowaniem konkursowym, oczekując od projektantów
propozycji projektowych, uwzględniających przebiegi istniejących ciągów
spacerowych oraz ścieżek rowerowych.

2. Czy inwestor przewiduje umieszczenie pod ziemią napowietrznych linii elektrycznych w części

realizacyjnej A1? Jeśli tak, to czy wartość robót jest  częścią  kosztów podanych  jako budżet

inwestycji?

Odp. : NIE, należy uwzględnić stan istniejący. Część linii wysokiego napięcia została już
zmodernizowana w ostatnich latach i umieszczona pod ziemią.

3. Czy inwestor przewiduje wprowadzenie naziemnej instalacji ciepłowniczej, znajdującej się w

świetle rzeki Białej, pod ziemię.?  Dotyczy to także pozostałych, widocznych  części instalacji, oprócz

kanalizacji deszczowej.

Odp. : pkt 8 ppkt 7 warunków konkursu “ustalenia dotyczące docelowego
zagospodarowania terenu” : Inwestor przewiduje przebudowę sieci infrastruktury

technicznej prowadzonej w korycie rzeki Białej – głównie sieci C.O .

W części ideowej można  więc przyjąć wprowadzenie sieci ciepłowniczej jak i
innych instalacji pod ziemię.

4. Czy Inwestor przewiduje prowadzenie części ruchu kołowego pod ziemią?

Dotyczy to szczególnie węzła komunikacyjnego przed Pałacem Branickich.

Odp. : NIE. zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku B-1 (pkt 6) do regulaminu
konkursu – dopuszczalna jest korekta rozwiązań istniejących układów
komunikacyjnych – bez zmniejszania ich przepustowości i z zachowaniem ruchu
samochodowego w poziomie terenu.
Dopuszcza się prowadzenie ruchu rowerowego poniżej poziomu terenu.

5.  Czy inwestor przewiduje zachowanie funkcji istniejącego targowiska u zbiegu ulic Piłsudskiego i

Sienkiewicza? Jeśli nie to jakie przeznaczenie przewidziane jest dla tego terenu?

Odp. : NIE, zgodnie z m.p.z.p. teren ten znajduje się w jednostce planistycznej
przeznaczonej m.in pod plac.

6.  Czy inwestor przewiduje zachowanie istniejącego stadionu znajdującego się na terenie Jagiellonia

– Białystok Sportowa S.A. pomiędzy ulicami Jurowiecką , Fabryczną oraz aleją Piłsudskiego?

Odp. : NIE. na teren ten została wydana decyzja o warunkach zabudowy stanowiąca
załącznik B-15 do regulaminu konkursu

7.   Dotyczy mapy zasadnicznej, czy jest wersja cyfrowa mapy w formacie dwg?

Odp. : W warunkach konkursu nie występuje  mapa cyfrowa terenu w dwg.


