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Dotyczy: zapytania ofertowego na  przygotowania i opracowania projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział) oraz udział w czynnościach związanych ze
sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w Ustawie z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.).

W odpowiedzi na zapytanie jednego z uczestników postępowania zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej  wyjaśnienie  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  w  niniejszym  postępowaniu  i  jest  ono  dla
wszystkich uczestników postępowania wiążące. 

Pytanie nr 1
W jakiej skali ma być wykonana zmiana planu? Wątpliwości wynikają z następujących informacji zwartych
w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy:  Przedmiot umowy w zapytaniu ofertowym obejmuje wykonanie
zmiany planu w skali 1:2000, natomiast w projekcie umowy w § 5, zamawiający zobowiązuje się dostarczyć
kopię mapy zasadniczej w skali 1:1000 w formacie EWMAPA Windows.
W  związku  z  powyższym,  czy  Urząd  posiada  stanowisko  Organu  nadzorczego  w  sprawie  legalności
sporządzenia  rysunku  zmiany  planu  (1:2000)  w  skali  innej  niż  dostarczone  mapy  pochodzące  z  zasobu
(1:1000). Mamy przykre doświadczenia w tej sprawie.
Czy możliwy jest eksport ww. mapy do formy wektorowej w formacie dxf ?

Odpowiedź:
Zamawiający  dostarczy  kopię  mapy  zasadniczej  w  skali  1:2000  w  formacie  EWMAPA  Windows.  Nie
przewiduje się eksportu powyższej mapy do formy wektorowej w formacie dxf.

Pytanie nr 2
W zapytaniu ofertowym termin sporządzenia zmiany planu określony jest na 3 miesiące od dnia  podpisania
umowy, co to znaczy? Sam termin wykonania aneksu do opracowania ekofizjograficznego, wykonanego przed
projektem zmiany planu szacuje się prawie na 3 miesiące.

Odpowiedź:
Zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego projektem umowy aneks do opracowania ekofizograficznego
należy sporządzić przed sporządzeniem projektu zmiany planu. Natomiast zamawiający określił maksymalny
termin sporządzenia projektu zmiany planu do 3 miesięcy. Zwracam uwagę, że termin sporządzenia projektu
zmiany planu jest jednym z kryterium oceny oferty. Znaczy to, że oferent może złożyć ofertę na sporządzenie
projektu zmiany planu w terminie do 3 miesięcy lub krótszym i ten termin będzie miał wpływ na końcową
ocenę oferty. Natomiast informuję również, że zdaniem zamawiającego okres 3 miesięcy jest wystarczający
na sporządzenie projektu zmiany planu wraz z wymaganymi dokumentami, co wynika z porównań z innymi
zamówieniami publicznymi na obszarze Miasta Nowy Targ, odpowiednimi co do zakresu jak i  powierzchni
opracowania. 

Otrzymują:
1. wykonawcy
2. www.nowytarg.pl
3. a/a
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