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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dot.  zamówienia publicznego na:  
Sporządzanie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego  obręb 
Karłowice (pow. ca. 482 ha) wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko sporządzanego miejscowego planu.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1: 
W  Rozdziale  1  pkt.  4.1.b)  SIWZ  Wykonawca  w  celu  potwierdzenia  posiadania  niezbędnej  wiedzy  i 
doświadczenia  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  musi  przedstawić:  „5  usług,  polegających  na 
sporządzeniu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  w  tym co  najmniej  2   usługi  o 
powierzchni opracowania powyżej 50 ha, potwierdzone  dokumentami, że usługi te zostały wykonane 
należycie (dokumenty muszą potwierdzać wymagany zakres prac, powierzchnię opracowania, termin i  
miejsce  realizacji)”.  Czy  w  treści  załączonych  do  wykazu  referencji,  będących  dokumentami 
potwierdzającymi należyte wykonanie usługi , musi być zawarty zakres prac, powierzchnia opracowania, 
termin  i  miejsce  realizacji?  Czy  też  wykaz  załączony  do  oferty,  będący  złącznikiem  nr  3,   jest 
dokumentem  potwierdzającym  wymagany  zakres  prac,  powierzchnię  opracowania,  termin  i  miejsce 
realizacji, a referencje stanowią potwierdzenie należytego wykonania usługi?

Odpowiedź 1:
Zamawiający  wymaga  aby  wykonane  usługi  wykazane  w  załączniku  nr  3,  zostały  potwierdzone 
dokumentami, które będą potwierdzać fakt należytego wykonania tych usług. Z treści dokumentów  musi 
również wynikać wymagany zakres prac, powierzchnia opracowania, termin i miejsce realizacji.

Pytanie 2: 
W §9 pkt. 3 projektu umowy, stanowiącej Rozdział 5 SIWZ, jest napisane iż „w przypadku stwierdzenia 
przez Zamawiającego,  że Wykonawca nie wykona przedmiotu niniejszej  umowy lub gdy stwierdzi,  iż 
wykonane dotychczas prace przez Wykonawcę nie odpowiadają Prawu budowlanemu, Prawu o planowaniu 
i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  zasadom  wiedzy  technicznej,  polskim  normom,  warunkom 
technicznym  wykonania  oraz  obowiązującym  przepisom,  "Zamawiający  powierzy  wykonanie* 
*pozostałych  prac  wybranemu  przez  siebie  podmiotowi",  który  prace  te  wykona  na  koszt  i  ryzyko 
wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień do naliczania kar umownych.” Taki zapis nie daje 
możliwości  naprawienia  błędów  przez  Wykonawcę.  W związku  z  powyższym czy  zostanie  zmieniony 
projekt umowy i dopuszczona opcja doprowadzenia przedmiotu niniejszej umowy do zgodności z w/w 
przepisami  przez  Wykonawcę,  poprzez  dodanie  do  treści  umowy  „Zamawiający  może  powierzyć 
wykonanie pozostałych prac wybranemu przez siebie podmiotowi"?

Odpowiedź 2:
Możliwość naprawienia popełnionych błędów przez Wykonawcę przewidziana jest w §9 ust.2 umowy.
Zapisy §9 ust.3 umowy dotyczą sytuacji ewidentnej niemożliwości realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia powyższych odpowiedzi w składanych ofertach 
przetargowych.
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