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Wszyscy Wykonawcy 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym wariant bez negocjacji na „Opracowanie dokumentu diagnostycznego pn. 

Diagnoza sytuacji w zakresie planowania przestrzennego dla obszaru Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego, wraz z przeprowadzeniem warsztatów diagnostycznych i 

wypracowaniem wniosków.” 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm), dalej jako „Pzp”, 

uprzejmie informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, a niniejszym 

Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ. 

 

Pytanie nr 1 

zwracam się do Państwa z prośbą o doprecyzowanie zakresu przedmiotowego zagadnień 

wskazanych w OPZ w punkcie 2 a). 

W sposób szczególny dotyczy do podpunktów ii oraz iii w poniższym zestawieniu. 

powiązania funkcjonalne na obszarze subregionu centralnego, w tym powiązania rdzenia 

subregionu z pozostałymi obszarami subregionu, ii. system komunikacji publicznej: kolej, 

drogi, transport publiczny, trasy rowerowe, iii. środowisko przyrodnicze, iv. zagospodarowanie 

przestrzenne, v. rewitalizacja przestrzeni miejskich, vi. suburbanizacja, vii. fragmentacja 

przestrzeni, viii. systemowy sposób zarządzania fragmentacją przestrzeni, ix. rekultywacja i 

rewitalizacja obszarów zdegradowanych, x. tereny przemysłowe, poprzemysłowe, górnicze, 

pogórnicze, xi. analiza obszarów peryferyjnych – białe plamy (obszarów peryferyjnych 

poddawanych analizie). 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wskazana w punkcie II 2 a) analiza uwarunkowań wewnętrznych 

obejmująca wymieniony w podpunkcie  ii. system komunikacji publicznej: kolej, drogi, 

transport publiczny, trasy rowerowe, oraz iii. środowisko przyrodnicze dotyczy: 

Dla ppkt. ii system komunikacji publicznej: kolej, drogi, transport publiczny: występującej 

w subregionie wyżej wymienionej infrastruktury, jedynie poprzez ukazanie umiejscowienia jej 

w przestrzeni za pomocą cyfrowej mapy w formacie GIS, w tym wykazania połączeń między 

podregionami o ile istnieją, bez szczegółowej diagnozy każdego z nich. 

Dla ppkt. iii środowisko przyrodnicze: Zamawiający informuje, że rezygnuje z 

przeprowadzenia analizy uwarunkowań wewnętrznych obejmującej obszar środowiska 

przyrodniczego. 

 

Jednocześnie, Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 Pzp, uprzejmie 

informuje o poniższych zmianach w treści SWZ (zmiana terminu składani i otwarcia ofert oraz 

zmiana terminu związania ofertą): 

I. Rozdział X SWZ – Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia składania  

i otwarcia ofert. 

2. Zamawiający określa termin związania ofertą poprzez wskazanie daty – 19.10.2021 r. 

 

II. Rozdział XII SWZ – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać do dnia 20.09.2021 r. do godz. 11:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2021 r. o godz. 11:15. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

Zamawiający informuje, iż dokonał stosownej zmiany ogłoszenia o zamówieniu w tym 

zakresie. Zmiana ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej postępowania. 

Zmodyfikowany został również załącznik nr 2 do SWZ. 


