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/-/ Oferenci 

 

 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: “Sporządzenie  miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Panki oraz zmiany „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki”  

 

 

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu j.w.: 

1. Jakie plany miejscowe (pełne nazwy, nr uchwał) podlegają zmianie w zadaniu I i III? 
 
Odpowiedź: Będą to nowe plany miejscowe dla wskazanych terenów. 
 
2. Prośba o udostępnienie lub wskazanie dostępu do załączników graficznych do uchwał nr: 
-36.280.2013 Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 r. 
-36.282.2013 Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 r. 
wraz z uzasadnieniem. 
 
Odpowiedź: Wymienione uchwały zostały zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy jako załącznik do SIWZ. 
Podjęte uchwały nie zawierały uzasadnienia. 
 
3. Co należy rozumieć pod sformułowaniem, że podkłady mapowe ma pozyskać Wykonawca. Czy to oznacza, iż 

wykonawca ma zakupić mapy w swoim zakresie czy biorąc pod uwagę, iż te mapy Zamawiający może 
nieodpłatnie pozyskać na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 
przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), to zakres 
obowiązków Wykonawcy sprowadzi się do wystąpienia w imieniu Zamawiającego do właściwego organu 
dysponującego państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym? 

 
Odpowiedź: Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego do właściwego organu o te podkłady, które będzie 
można uzyskać na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 
(Dz. U. z 2010 r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235). Pozostałe materiały niezbędne do 
opracowania pozyska we własnym zakresie. 
 
4. Mając na uwadze, ze czynności proceduralne sporządzenia zmiany planów i studium od pewnej fazy procedury 

nie będą mogły odbywać się równolegle, to czy płatności za poszczególne zadania będą wypłacane niezależnie 
dla każdego zadania, czy płatność będzie możliwa dopiero, gdy dany etap przewidziany w umowie zakończy 
się dla wszystkich zadań? 

 
Odpowiedź: Płatności za poszczególne zadania będą wypłacane niezależnie dla każdego zdania.  
 
W związku z powyższymi odpowiedziami wprowadza się zmianę w SIWZ w postaci dodania w § 6 umowy ustępu 3 
dotyczącego niezależnych płatności dla poszczególnych zadań oraz korekty druku oferty polegającej na podziale 
pełnej oferowanej kwoty na 3 zadania.  
Zmiana powyższa nie powoduje konieczności przedłużenia terminu składania ofert.    
 
 
 
          Wójt Gminy Panki  

/-/ Bogdan Praski 
           
 

 


