
 

 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2015-02-05 

ZP 271/2/2015 

         

 

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Sporządzenie zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie dla 

terenu położonego w obrębie Smolec 

 
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 odpowiedź na złożone pytanie. 
 
 

Pytanie 1.  

Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz projektem umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do "pozyskania niezbędnych map w skali 1:10 000, o których mowa w § 

5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy". 

W związku z wymogiem sporządzenia metadanych zmiany studium zgodnych z dyrektywą INSPIRE 

oraz ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej wnosimy o pozyskanie 

przez zamawiającego map wektorowych w postaci bazy danych ewidencji gruntów i budynków na 

podstawie 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. Od dnia 1 lipca 2014 roku, zmiana ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) nie pozostawia wątpliwości, że 

wszelkie materiały geodezyjne oraz bazy danych gmina powinna pozyskać bezpłatnie w związku z 

wykonywaniem zadania publicznego. Wykonawca oczywiście może każdorazowo pomóc w 

wypełnieniu odpowiednich wniosków i zamówieniu odpowiednich formatów map. W chwili obecnej 

Gminy otrzymują licencję na wykorzystywanie poszczególnych danych mapowych. 

Wnoszę zatem o dostosowanie warunków określonych w zamówieniu do obowiązujących 

przepisów prawa i zapewnienie przez zamawiającego podkładów geodezyjnych do ww. opracowania 

Odpowiedź 1.  

Zamawiający nie będzie zapewniał podkładów geodezyjnych do Sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie dla terenu 

położonego w obrębie Smolec. Wykonawca pozyska podkłady geodezyjne we własnym zakresie. 

 

Pytanie 2 
W części VII SIWZ odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu napisano, że 

Wykonawca a się wykazać się wykonaniem pod kierownictwem głównego projektanta 

zgłoszonego do wykonania niniejszego zamówienia, obejmujące fragmenty trzech zmian studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o minimalnej powierzchni 80ha. 

Kryterium to dopuszcza wykazanie się wykonanymi opracowaniami zmian studiów obejmujących 

również całe obszary gmin. Mamy zapytanie w kontekście adnotacji zamieszczonej w dziale VIII 

za pkt. 3, która brzmi: "Zamawiający informuje, że w celu oceny jakości (próbkowania) 

wymaga przedłożenia wraz z ofertą wykonawcy fragmenty zmian studiów, które 

wykonawca wskaże w tabeli wg załącznika nr 5 do SIWZ. Dla części graficznych (dotyczy 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz kierunków zagospodarowania 

przestrzennego) wymaga się wydruki kolorowe, w skali opracowania zawierające pełne obszary, 

dla których dokonano zmian. Części graficzne zawierać muszą legendy dla poszczególnych 

rysunków. Dla części tekstowych wymaga się wydruki w formacie A4. " 



 

 

a. Czy Zamawiający dopuści w przypadku dokumentowania opracowań zmian studium dla 

całych gmin, wydruki fragmentaryczne obejmujące powierzchnię porównywalną do 

powierzchni obszaru opracowania planowanej w niniejszym zamówieniu zmiany studium?  

b. W związku z §8 Rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu studium uwarunkowań i     

            kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2004 r., nr 118, poz 1233), który    

             określa, że ujednolicona forma projektu studium w przypadku jego zmiany częściowej, stanowi  

            załącznik do uchwały, o której mowa wart. 12 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu  

            przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), to zarówno części tekstowe zmian jak i tych    

            które obejmują całe gminy są równie obszerne, czy zatem Zamawiający dopuści przekazanie  

            części tekstowych w formie elektronicznej nagranej na płycie CD?  

Odpowiedź 2 

a. NIE 

b. TAK 


