Myślenice, dnia 10.08.2012r.

Zamawiający:

Gmina Myślenice,
ul. Rynek 8/9,
32-400 Myślenice.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Sporządzenie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi
Trzemeśnia, Poręba, Zasań w gminie Myślenice’’
Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j.: Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), po dokonaniu analizy
dokumentacji budowlanej, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ dla
niniejszego zamówienia, wprowadza następujące zmiany lub uzupełnienia w tej dokumentacji:

1)

§2 Projekt Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz zastępuje
zapisem o następującym brzmieniu:

,,1. Zamawiający udostępni Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu dokumenty i opracowania
znajdujące się w jego posiadaniu, pomocne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2.

3.

Wykonawca oświadcza, że dokumenty, które otrzyma od Zamawiającego użyte zostaną wyłącznie
w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy i nie zostaną wykorzystane ani nie będą
przetworzone w innym celu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. t.j. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że materiały do planu, do momentu wyłożenia planu są
materiałami roboczymi objętymi ochroną dla informacji niejawnych, jako tajemnica służbowa,
zgodnie z treścią ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. t.j. z
2005r. nr 196, poz. 1631 ze zmianami) i pod sankcją karną zgodnie z art. 266 §1 Kodeksu
Karnego nie mogą byd udostępnione osobom innym niż wymienione w pkt 4.

4.

Zamawiający dostarczy podkłady mapowe – mapy ewidencyjne i zasadnicze w postaci rastrowej
(skala 1:2000).

5.

Projekt ma być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta oraz
Wykonawcy, że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz
normami i że zostaje wydany w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.
Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część
przedmiotu odbioru.’’

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom dokumentów
wymienionych powyżej z uwzględnieniem wprowadzonych do nich zmian.
Biorąc pod uwagę niewielki zakres i charakter zmian SIWZ oraz odpowiednio długi czas, jaki
pozostał do upływu terminu składania ofert, niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.
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