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Łowicz, dnia 13 marca 2014 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz
dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego”.
Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu informuje, iż w dniu 11 marca 2014 r. wpłynęły
pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Modernizacja
dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu
Łowickiego”. Poniżej przedstawiamy treści zapytań oraz odpowiedź Zamawiającego

Pytanie 1: Prosimy o odpowiedź czy nie nastąpiło złamanie prawa ponieważ mapy wydane z zasobu
geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu posiadają klauzulę „Nie może służyć do celów
projektowych” jak również „Reprodukcji, rozpowszechnianiu i rozprowadzaniu niniejszego dokumentu
wymaga zezwolenia…”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie nastąpiło złamanie prawa. Niniejsze materiały będące
załącznikiem SIWZ nazwane „projektami budowlanymi” stanowią formę dokumentacji
uproszczonej, obejmującej plany zagospodarowania wraz z opisami robót, z uwagi na fakt, iż
prace objęte zamówieniem mają charakter modernizacji – remontów, a więc realizowane są na
podstawie zgłoszenia robót do właściwego organu-Starosty Łowickiego i nie wymagały uzyskania
pozwolenia na budowę, a zostały sporządzone na mapach zasadniczych, które do tego typu prac
zawierają wszystkie niezbędne informacje. Klauzula „Nie może służyć do celów projektowych”
należy interpretować w ten sposób, iż nie jest to mapa do celów projektowych, która to w
przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę stanowi niezbędny załącznik. Ponadto należy
nadmienić, iż Zamawiający dokonał stosownego zgłoszenia robót jeszcze w ubiegłym roku do
właściwego miejscowo dla lokalizacji prac starosty- Wydziału Architektoniczno Budowlanego. W
ciągu ustawowego 30 dniowego terminu nie zostały wniesione żadne uwagi, a więc zgłoszenie stało
się skuteczne.
Zamawiający w przedmiocie klauzuli „Reprodukcji, rozpowszechnianiu i rozprowadzaniu
niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia…” informuje, iż posiada stosowne zezwolenie
wynikające z art. 18 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Powyższa informacja stanowi integralną część SIWZ.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.
Z poważaniem
Anna Gajek-Sarwa
Dyrektor PZDiT w Łowiczu
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