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Poznań, dnia 19 lutego 2014 r. 

 

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - 

POSTĘPOWANIE  PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – 

ZNAK: MP.PP.2/2014 

  

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi dotyczącej konwersji obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do postaci cyfrowej. 

– znak:  MP.PP.2/2014 

  

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) dokonuje się modyfikacji pkt III Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że uzyskuje on brzmienie: 

 

„Termin i miejsce składania  i  otwarcia ofert 
 

Oferty należy składać do dnia 26 lutego 2014  r. do godz. 11.00 

Oferty należy składać w budynku Urzędu Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17, w pok. nr 446. 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone na zasadach określonych ustawą. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2014 r. o godz. 11.15 

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, w pok. nr 446. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  
a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą.” 
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Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na udzielone pytanie: 

„Czy metadane mają być utworzone do pojedynczego mpzp, czy do gminy, czy jedne do całości 

opracowania?”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przygotowania metadanych dotyczących cyfrowych 

mpzp. Metadane, o których mowa w p. IV.1. SOPZ dotyczą raportów, o których mowa w p. IV.5. i 

IV.7. SOPZ. 

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w załączniku 1 do SOPZ, w tabeli dotyczącej rysunków 

planów, ilość rysunków podana dla gminy Kórnik dotyczy „formatek” uchwał i rysunków. Stąd 

wynika rozbieżność pomiędzy liczbą planów w gminie oraz ilością rysunków w formie papierowej. 

 

 

 

Dyrektor Biura 

 

Maciej Musiał 
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