
 
 ZP. 271.6.2012                                                                                     Murów, dnia 05.07.2012r. 
Zamawiający 
Gmina Murów  
Ul. Dworcowa 2 
46-030 Murów  
 
 
                                                                                 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
                                                                                           zamówienia publicznego 
 
  

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sporządzenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów, Stare Budkowice i 
Zagwiździe” 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 
759 ze zm.) Urząd Gminy w Murowie informuje, Ŝe do siedziby Zamawiającego w dniu 
04.07.2012r wpłynęły  zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie w/w 
zamówienia. 
Treść zapytania nr 1 
 Proszę o wyjaśnienie następującej kwestii : 
Zamawiający w projekcie umowy (w § 2) stwierdza, Ŝe "powierza” Wykonawcy pozyskanie 
materiałów wejściowych - podkładów mapowych", precyzując w projekcie harmonogramu 
będącego załącznikiem do umowy iŜ, Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania map 
zasadniczych, ewidencyjnych, informacji o właścicielach, uŜytkach i wreszcie dokonania 
oceny aktualności miejscowych planów. Natomiast art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza, Ŝe : "5. Przed podjęciem uchwały, o której 
mowa w ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności 
przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z 
ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala 
niezbędny zakres prac planistycznych." 
Czy "powierzenie" tych zadań Wykonawcy oznacza, Ŝe Wykonawca dokonuje zakupu 
materiałów geodezyjnych na własny koszt i ma te koszty uwzględnić w oferowanej cenie, czy 
teŜ będzie to zakup dokonany przez Wykonawcę i następnie refakturowany, a więc koszt nie 
będący elementem ceny ofertowej? 
 
 Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 1 
Przez zapis we wzorze umowy w § 2 „powierzenie” Wykonawcy pozyskania materiałów 
naleŜy rozumieć zakup materiałów geodezyjnych na Wykonawcy  i koszty te naleŜy 
uwzględnić w oferowanej cenie. 
 
Treść zapytania nr 2 
W związku z wątpliwościami dotyczącymi wymagań zawartych w  rozdz. 5 ust.1 pkt 2 SIWZ, 
w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia popartego sporządzeniem nie mniej niŜ "dwu 
usług obejmujących wykonanie MPZP w obszarze wiejskim o powierzchni minimum 500ha 
kaŜda", zwracamy się z zapytaniem czy wymagane w specyfikacji plany mogą obejmować 
gminy miejsko-wiejskie lub miejskie, w szczególności gdy tereny objęte planem miały 
charakter typowo wiejski, choć połoŜone były w granicach administracyjnych miast (bardzo 



często granice miast obejmują dzielnice (wsie) o zachowanym 
wiejskim charakterze, włączone do terenów miejskich w momencie ustalania granic miast). 
Wydaje się bezspornym, Ŝe wymagane doświadczenie i wiedza pozwalająca sporządzić 
prawidłowo MPZP dla terenów w granicach miast jest co najmniej równowaŜna wiedzy i 
doświadczeniu wymaganemu przy sporządzaniu MPZP w terenach wiejskich, zwykle 
znacznie mniej skomplikowanych zarówno prawnie jak i przestrzennie.  
  
Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 2 
Zamawiający dokona zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
dotyczących  warunków udziału w postępowaniu i sposobie oceny tych warunków. 
W związku z tym, zostanie przedłuŜony termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie 
zmian w ofertach. 
Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia zostanie  zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego: WWW.bip.murow.pl w dniu 05.07.2012 
                                                                                                       
 
 
 
                                                                                                             Wójt Gminy  
                                                                                                             /Andrzej Puławski/ 


