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Nowy
owy Sącz, dnia
dn 9 lipca 2020 r.

Otrzymują Wykonawcy
wg rozdzielnika
Dotyczy:

I.

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego naa usługi ccyfryzacji
yfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji
bazy danych EGiB w ramach projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych
kartograf
Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
Pzp zamawiający Powiat
Nowosądecki, z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33
33-300
300 Nowy Sącz, zwany dalej „zamawiającym”
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zwane
zwanej dalej „specyfikacją” lub „siwz”.

Pytanie nr 1 Wykonawcy:
„Proszę o podanie jaką kwotę netto zamierza zamawiający przeznaczyć na całe zamówienie, oraz
w podziale na poszczególne części.”
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że na stronie internetowej www.bip.nowosadecki.pl został zamieszczony Plan
postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku gdzie została podana orientacyjna wartość brutto
przedmiotowego zamówienia. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia zostanie podana, zgodnie z art. 86 u
ust. 3 ustawy Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert
(także
także w podziale na poszczególne części zamówienia
zamówienia).
Pytanie nr 2 Wykonawcy:
„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy pomiarem należy objąć wszystkie budynki w danym obrębie
ewidencyjnym, czy tylko te, dla których Wykonawca stwierdzi niezgodność z pomi
pomiarem
arem kontrolnym. Prosimy
o podanie szacowanej procentowej liczby budynków dla każdego obrębu dla której może zajść potrzeba
pomiaru budynku wraz z elementami towarzyszącymi.”
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami WT pomiarem należy objąć wszystkie te budynki, których
współrzędne punktów niezbędne do sporządzenia numerycznego opisu konturu budynku, w wyniku
przeprowadzonych analiz wykorzystania materiałów zasobu, nie będzi
będzie
e można pozyskać z istniejących
materiałów PZGiK, ze względu na brak współrzędnych bądź danych obserwacyjnych zawartych w operatach
technicznych, a także w przypadku niezgodność z pomiarem kontrolnym. Wyniki przeprowadzonych analiz
i ustaleń należy zamieścić
ić na mapie wywiadu terenowego.
Zamawiający zatem nie może, przed wykonaniem analizy wykorzystania materiałów PZGiK i wywiadu
terenowego, określić liczby budynków, dla których należy przeprowadzić pomiary budynków. Zadaniem
Wykonawcy jest zatem oszacowani
oszacowanie
e liczby budynków na podstawie obecnie dostępnych informacji
(ortofotomapa, projekty modernizacji, liczby operatów, mapa ewidencyjna) oraz nabytego doświadczenia
przy wykonywaniu innych prac obejmujących modernizację EGiB.

Pytanie nr 3 Wykonawcy:
„Zwracamy
camy się z prośbą o podanie szacunkowej procentowej liczby działek lub maksymalnej liczby działek,
które należy objąć procedurą ustalenia granic. Zgodnie z zapisami specyfikacji, czynności ustalenia granic
działek ewidencyjnych obejmują granice działek na których występuje kolizja z konturami budynków.
Na podstawie danych zawartych w opisie zamówienia oraz warunkach modernizacji, Wykonawca nie może
prawidłowo określić liczby działek, które będą musiały być objęte procedurą ustaleń.”
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:
Zamawiający potwierdza, iż czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obejmują wyłącznie
granice działek na których występuje kolizja z konturami budynków, a ich przebieg, w wyniku
przeprowadzonej analizy wykorzystania mat
materiałów
eriałów zasobu, nie został pozyskany na podstawie przyjętych
do zasobu PZGiK operatów (szczególnie dotyczy to uprzednio ustalonego przebiegu granic).
Zamawiający zatem, podobnie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie drugie nie może, przed wykonaniem
analizy wykorzystania materiałów PZGiK
PZGiK,, określić liczby działek, dla których należy przeprowadzić ustalenia
przebiegu granic. Zadaniem Wykonawcy jest zatem oszacowanie liczby działek na podstawie, określonych
w projektach modernizacji atrybutu BPP punktów granicznych, a także wyników pomiarów budynków oraz
nabytego doświadczenia przy wykonywaniu innych prac obejmujących modernizację EGiB.
II.

POUCZENIE
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
ienia zostało zawarte w pkt 27 specyfikacji.

Otrzymują:
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