WIZP.271.6.1.2015

Kościerzyna, dnia 05.03.2015r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość
kwoty 207.000 euro na wykonanie dokumentu strategicznego: „Plan Rozwoju Instytucjonalnego”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytanie
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
W związku z zauważonym zapisem w Opisie Przedmiotu Zamówienia dot. postępowania o udzielenie
zamówienia na wykonanie Planu Rozwoju Instytucjonalnego (na stronie 23 SIWZ w punkcie 9), dotyczącym
wymagania sporządzenia wniosku do uzyskania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zwracam się
z prośbą o wyjaśnienie czy nie nastąpił błąd polegający na skopiowaniu tekstu z opisu zamówienia dotyczącego
realizacji innego elementu projektu.
Jak wynika z wykazu elementów jakie winien zawierać Plan Rozwoju Instytucjonalnego, dokument ten dotyczy:
- analizy doświadczeń rozwoju partnerstwa
- analizy możliwości tworzenia nowych partnerstw
- propozycji kierunków rozwoju partnerstwa w tym określenia organizacji i źródeł finansowania Przygotowanie
wniosku do uzyskania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko odnosi się co do zasady do projektów
takich jak: koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego (na poziomie gminy), planów zagospodarowania przestrzennego,
przyjmowanych przez administrację strategii rozwoju regionalnego, polityk, strategii, programów z zakresu
przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa,
rolnictwa i rybołówstwa, turystyki lub innego wykorzystania terenu, które wyznaczają ramy dla późniejszych
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Zapis dot. w/w wniosku zawiera również element wskazujący (wraz z oryginałem decyzji odpowiedniego
organu),że wykonawca winien uzyskać decyzję co jest wątpliwe w kontekście wykonania zamówienia w terminie
do 31.05.2015.
Wszystko wskazuje więc że zapis winien odnosić się do innego zadania w ramach projektu tj.: Programu
Sektorowy Rozwoju Turystyki i Promocji z analizą możliwości uzyskania statusu uzdrowiska bądź obszaru
uzdrowiskowego, lub Programu Sektorowego Energetyki Odnawialnej lub wykonania studiów wykonalności
oraz dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla planowanych do utworzenia stref aktywności gospodarczej (w
szczególności że niektóre z tych stref przewidują OZE.)
Ponieważ wskazane w OPZ elementy Planu Rozwoju Instytucjonalnego nie mają związku z koniecznością
uzyskiwania strategicznej OOŚ z powyższym zwracam się o udzielenie wyjaśnień oraz wykreślenie tego
wymogu.
Zamawiający informuje, że wykreśla się pkt. 9 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 58 680-23-20.
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