Kąty Wrocławskie, dnia 20.10.2011 r.

ZP 341/52/2011
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska, Gądów-Jaszkotle i Zabrodzie”

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu
Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.

Pytanie 1 Jakie są obszary objęte opracowaniem?
Odpowiedź 1 Powierzchnie planów miejscowych:
1) wsi Baranowice-Bliż - ok. 47 ha,
2) wsi Nowa Wieś Wrocławska, Gądów-Jaszkotle i Zabrodzie - ok. 103 ha,
3) wsi Samotwór - ok. 46 ha
Pytanie 2 Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy (nieodpłatnie) podkłady mapowe wymagane do
wykonania zamówienia?
Odpowiedź 2 Zamawiający udostępnieni Wykonawcy niezbędne mapy w skali 1:1000 - zawiera to
par. 3 ust. 1 umowy.
Pytanie 3 Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy (nieodpłatnie) wypisy z ewidencji gruntów?
Odpowiedź 3 Zamawiający nie przekaże wypisów z ewidencji gruntów.
Pytanie 4 Czy Zamawiający posiada przekaże Wykonawcy (nieodpłatnie) mapy glebowe?
Odpowiedź 4 Zamawiający nie posiada i nie przekaże map glebowych
Pytanie 5 Czy Zamawiający ponosi koszty organizacji i wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej?
Odpowiedź 5 Zamawiający ponosi koszty organizacji i wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno
– Architektonicznej.
Pytanie 6 Jaki jest skład osobowy Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, powołanej przez
Zamawiającego?.
Odpowiedź 6 Skład Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej:
1) Włodzimierz Szostek – Przewodniczący Komisji,
2) Grażyna Grajek - Z-ca Przewodniczącego Komisji,
3) Przemysław Nowacki – Sekretarz Komisji,
4) Andrzej Konarski - Członek Komisji,
5) Zbigniew Jakubek – Członek Komisji,
6) Sławomir Palichleb – Członek Komisji,
7) Janusz Jurgielaniec – Członek Komisji.
Pytanie 7 Czy Zamawiający ponosi koszty ogłoszeń w prasie?
Odpowiedź 7 Zamawiający nie ponosi kosztów ogłoszeń w prasie - koszty ponosi Wykonawca zawiera to par. 4 ust. 2 umowy
Pytanie 8 Czy Wykonawca będzie mógł oczekiwać od Zamawiającego akceptacji lub wyraźnych uwag
w określonym terminie poszczególnych etapów prac nad projektem- np. w ciągu 14 dni od dnia jej
przekazania?
Odpowiedź 8 Kwestię tą regulują zapisy par. 8 ust. 1, 2, 3 i 4 umowy:

1)
2)

3)
4)

Przekazanie prac poszczególnych etapów przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
Dokumentami potwierdzającymi przekazanie przez Wykonawcę wykonanych prac
poszczególnych etapów stanowić będą protokoły przekazania, których wzór stanowi załącznik
nr 3 do umowy.
Zamawiający w terminie do 21 dni przekaże Wykonawcy uwagi do przekazanych prac i
wskaże termin wniesienia poprawek, nie krótszy niż 14 dni.
Brak wniesionych uwag przez Zamawiającego będzie jednoznaczne z przyjęciem prac
poszczególnych etapów

Pytanie 9 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę skali opracowania projektu planu ( zgodnie z ustawą o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 1:2000) i opracowania ekofizjograficznego (np. w
skali1:5000)i zdaje sobie sprawę z wielkości wydruków dla wsi o powierzchni kilkaset ha w skali
1:1000)?
Odpowiedź 9 Skala sporządzenia planu ustalona jest na 1:1000; dotyczy to również opracowania
ekofizjograficznego.
Pytanie 10 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania do uzgodnień i opiniowania
wydruków pomniejszonych z dołączonymi materiałami na płycie CD?
Odpowiedź 10 Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania do uzgodnień i opiniowania
wydruków pomniejszonych z dołączonymi materiałami na nośnikach cyfrowych.
Pytanie 11 Czy plany dołączone do oferty w celu oceny ich jakości można przekazać na płycie CD?
Odpowiedź 11 Plany dołączone do oferty w celu oceny ich jakości należy przekazać w formie
wydruków.

