ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
W zaproszeniu do składania ofert nr spr. RZP.271.1.41.2017 którego przedmiotem jest: opracowanie cyfrowej bazy Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupska. Zamawiający:Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, tel.: 59 84 88 223, w dniu:
08/12/2017 otrzymał zapytania i udzielił następujących wyjaśnień:
L.p.

Treść zapytań

Wyjaśnienia Zamawiającego

1

Z uwagi na bardzo krótki termin składania ofert (do
dnia 11.12.2017 r. do godziny 9.30 ) oraz brak
możliwości składania ofert w postaci elektronicznej
proszę o przedłużenie ww. terminu przynajmniej do
13.12.2017 r. do godz. 9.30);

2

Materiały potrzebne do realizacji usługi są przygotowane w
Czy wszystkie plany wykazane na
wersji elektronicznej i istniej możliwość przekazania ich
stronie http://bip.um.slupsk.pl/nieruchomosci/dokumen również drogą elektroniczną.
ty/558.html są dostępne w formie elektronicznej?

3
Czy Zamawiający przewiduje potrzebę skanowania
MPZP? Jeśli tak, proszę podać orientacyjną liczbę
planów, które wymagają skanu;
4
Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy wektorową
wersję ewidencji gruntów i budynków na potrzeby
realizacji Zadania?
5
W jakim układzie odniesienia Zamawiający oczekuje
nadanie georeferencji części graficznej
obowiązujących mpzp?

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia
12.12.2017r. do godz. 14.00. Otwarcie ofert odbędzie się
dnia 12.12.2017r. o godz. 14.30

Informujemy, iż wszystkie miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego są w wersji elektronicznej w formacie jpg, dwg
oraz cdr.
Zamawiający posiada licencję na realizację zadania
publicznego jakim jest cyfryzacja miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i zostanie przekazana
wykonawcy mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci
wektorowej w skali 1:1000.
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, aby georeferencja była
nadana w układzie odniesienia prostokątnych płaskich 2000.

6
Co oznacza stwierdzenie "Podział tekstowych części
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na karty jednostek"?

Zamawiający oczekuje podziału uchwały mpzp na karty terenu,
aby była możliwość podpięcia odpowiedniej karty terenu z
uchwały do wskazanej działki itp.

7

W jakim środowisku, docelowo, Zamawiający
przewiduje potencjalną pracę z poszczególnymi
elementami Zadania? (QGIS, ArcGIS, inne?);

Zamawiający przewiduje docelowo pracę z danymi
przestrzennymi, w tym ich wyświetlania, edycji, wyszukiwania
i selekcji itp. (między innymi aplikacja ArcGIS).

8

Czy termin realizacji zadania (do dnia 22.12.2017 r.)
jest ostateczny i nie podlega negocjacji? Mając na
względzie kluczowe uwarunkowania, mianowicie:
ilość materiałów do opracowania oraz brak informacji
dot. wymaganej technologii wykonania zadania (patrz:
pkt'y od 2 do 7), brak jest możliwości rzetelnej oceny
zarówno terminu wykonania zadania jak również ceny.
Wymienione wyżej składowe bezpośrednio warunkują
profesjonalne wykonanie zadania oraz jego formę, tak
by ostatecznie odpowiadała oczekiwaniom
Zamawiającego;

Niestety brak jest możliwość przesunięcie terminu realizacji
zadania ze względu na narzucony termin wykorzystania
środków finansowych.
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