
  Płock, dnia 06.04.2017 r.           
  

WZP.271.1.33.2017.AR         
   Wykonawcy

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego:  „Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Płocka
wraz  z  kompleksowym  systemem  do  jej  zarządzania  i  udostępniania  na  stronach
internetowych Urzędu Miasta Płocka oraz do aktualizacji Programu ochrony środowiska
przed hałasem” wraz z opracowaniem Prognozy oddziaływania na środowisko. 

Zamawiający  –  Gmina  –  Miasto  Płock,  na  podstawie  art.  38  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych  informuje,  iż  w  dniu  04.04.2017  r.  do  Zamawiającego  wpłynęły  zapytania  o

następującej treści. Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

(…) pytanie merytoryczne dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, które nie zostało zadane.
Mianowicie :
W punkcie III.1.B zapisano:
"Wykonawca  zaktualizuje  TMZ  dla  m.  Płocka  w  oparciu  o  mapę  zasadniczą  W  przypadku
wykorzystania mapy zasadniczej, budynki w postaci wydzielonej warstwy trójwymiarowej powinny
zostać opracowane na potrzeby TMZ wg następujących zasad:
-rzędna posadowienia budynków w modelu trójwymiarowym na podstawie analizy ukształtowania
terenu przylegającego do budynku (najniższa wyskość terenu opisująca przyziemia)
Wcześniej wspomniano również, że TMZ zawiera rzeczywisty kształt dachów. Ponadto zaznaczono,
że  TMZ pochodzi  z  2009,  natomiast  wykonawcom udostępniony  zostanie  NMT z 2012  r.  Stąd
pytanie:
1. czy aktualizacja TMZ powinna polegać na aktualizacji kształtów dachów?
Odpowiedź: Wykonawca  powinien  w  miarę  możliwości  zaktualizować  TMZ  uwzględniając

rzeczywisty  kształt  dachów,  jednakże  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  uproszczenia  brył

budynków  przy  zachowaniu  uproszenia  geometrii  dachów,  tak  aby  to  odstępstwo  nie  miało

istotnego wpływu na wynik obliczeń. 

2. jak ma się aktualność TMZ do aktualności NMT, czy w momencie kiedy NMT będzie
aktualniejsze nie  będzie rodziło konfliktów? (...)
Odpowiedź:  Posiadany  przez  Zamawiającego  NMT  przedstawia  stan  na  rok  2012  tym  samym

uwzględnia  ukształtowanie  terenu  pod  obiektami  budowlanymi,  które  powstały  bądź  zostały

usunięte  w  okresie  pomiędzy  rokiem 2009  a  rokiem 2012.  Tym samym aktualizacja  TMZ dla

budynków  zrealizowanych  bądź  usuniętych  w  tym  okresie  powinna  zostać  opracowana  w

dopasowaniu  do  NMT (powinna  być  z  nim zgodna).  W przypadku  występowania  ewentualnych

problemów, indywidualne przypadki będą konsultowane z Zamawiającym.
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