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Na mocy art.38 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) informuję, że w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy 

Niemodlin”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 08.05.2013r. wpłynęły 

następujące zapytania od Wykonawców: 

 

 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisów „Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 

gminy Niemodlin”: 

 

1. P-kt. 5.3 a) Działki (str. 14/15) zawiera zapis: W ramach niniejszego opracowania należy 

przeprowadzić postępowanie w zakresie ustalenia oraz pomiaru bezpośredniego granic działek  w 

terenie zabudowanym, które przecinają budynki (dotyczy 422 działek i 258 budynków). … 

Wykaz działek których granice przecinają budynki przedstawia załącznik nr 1. 

Umieszczona na stronie internetowej dokumentacja przetargowa nie zawiera w/w załącznika nr 1. 

 

Odp. Informacja  dotycząca  wykazu  granic  przecinających  budynki, które  są  w  zakresie  

opracowania  zawiera  Załącznik  nr  1, który został  umieszczony  na  stronie  internetowej w 
dniu 10.05.2013r. Informacja  powyższa   nie   zmienia  przedmiotu  zamówienia  i nie  ma   
wpływa  na przedłużenie  terminu  składania  oferty. 

 

2. P-kt 5.3 b) Budynki (str. 15) zawiera zapis: Współrzędne naroży budynków brakujących należy 

wykazać na podstawie danych pomiarowych znajdujących się w zasobie PODGiK, a w 

przypadku braku takich danych dokonać w terenie pomiaru uzupełniającego. Budynki 

wprowadzone do bazy mapy numerycznej metodą inną niż z pomiaru na osnowę i obliczenia 

należy pomierzyć w terenie. 

 

Pytanie 1:   Ile budynków wprowadzonych do mapy numerycznej ma metodę pozyskania inną niż 
pomiaru na osnowę i obliczenia i będzie wymagać pomiaru w terenie? 

 
Odp. Na   podstawie  wykonanego    raportu    z     bazy    mapy   numerycznej  w  systemie  GEO-

INFO wynika, że  budynków  pozyskanych  inną  metodą  niż  z  pomiaru   jest  87. 

Informacja  powyższa  jest  dostępna    dla    wszystkich      oferentów   w      Powiatowym    
Ośrodku Dokumentacji  Geodezyjnej  i   Kartograficznej  w  Opolu. 

 

3. P-kt 7. Kompletowanie operatu (str. 23) zawiera zapis: Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

wyplotowane na papierze mapy ewidencji gruntów i budynków w skali 1:2000 (dla terenów 

leśnych w skali 1:5000) w cięciu sekcyjnym w układzie 2000. 

 

Pytanie 2:  Ile należy wykonać wylotów arkuszy map w skali 1:2000 oraz w skali 1:5000? 
 

Odp. Czynność ustalenia ilości arkuszy jest obowiązkiem przyszłego wykonawcy możliwą do 

wykonania na podstawie ogólnodostępnych portali internetowych opracowanych przez służbę 
geodezyjną i  kartograficzną np. OWI oraz GEOPORTAL. 

Portale te zawierają podziały sekcyjne oraz dane dotyczące ewidencji  gruntów i budynków 
oraz granic. 

             
Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania. 

 


