WZP.271.38.2015

Zgorzelec, dnia 19 sierpnia 2015r.

WYJAŚNIENIE NR 3
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający, tj. Gmina Miejska Zgorzelec otrzymała w dniu 14 sierpnia 2015r. pocztą
elektroniczną zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą „Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zgorzelec oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Miasta Zgorzelec”. Zamawiający działając na podst. art. 38

ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść zapytań zachowując ich
oryginalną pisownię wraz z odpowiedziami:
Pytanie Nr 1 :
W wyjaśnieniu dot. treści SIWZ z dnia 06-08-2015, Zamawiający informuję, że nie
zapewnia map ewidencyjnych do wykonania ww. zadania.
Ponieważ zamówienie dotyczy wykonania zadania publicznego, Zamawiający powinien
pozyskać wszystkie potrzebne podkłady geodezyjne bezpłatnie zgodnie z ustawą Prawo
geodezyjne i kartograficzne. Wykonawca może każdorazowo pomóc w wypełnieniu
odpowiednich wniosków i zamówieniu odpowiednich formatów map.
W przypadku wnioskowania o ww. mapy wektorowe przez Wykonawcę, zostanie od
obciążony kosztami, ponieważ nie przysługuje mu ten przywilej. Zamawiający nie może
zatem obciążać Wykonawcy kosztami, których poniesienie nie jest w żaden sposób
uzasadnione i obciąża niepotrzebnie budżet gminy.
Zaznaczam, że pozyskanie ww. podkładów jest niezbędne do należytego wykonania
zamówienia. Uzyskanie mapy ewidencyjnej gruntów i budynków w formie wektorowej w
odwzorowaniu 2000 pozwoli na nowoczesną analizę z użyciem technologii GIS i na
implementację wybranych danych w Systemach Informacji Przestrzennej.
Reasumując, w związku z obowiązującymi przepisami prawa w tym:
art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej,
art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne,
art. 40a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zmiana
opublikowana w Dz. U. z 2014 r. poz. 897),
gmina realizując zadanie publiczne, jakim jest opracowanie oceny aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, otrzymuje wszelkie potrzebne mapy do realizacji
zadania nieodpłatnie.

Odpowiedź na pytanie Nr 1:
Zamawiający, w dniu dzisiejszym dokona zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w ww. zakresie.
Pytanie Nr 2:
Oczekiwanie na realizację pozyskania map może być również przyczyną wydłużenia
terminu realizacji zamówienia, niezależnie od tego kto o nie wnioskuje. Wnioskujemy
zatem o jego wydłużenia o min. 1 miesiąc.
Odpowiedź na pytanie Nr 2:
Zamawiający Zmianą Nr 2 treści SIWZ zmienił termin realizacji przedmiotowego
zamówienia.

Z up. Burmistrza Miasta

Piotr Konwiński
/Zastępca Burmistrza/

