KrzyŜanowice: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
KrzyŜanowice oraz sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy KrzyŜanowice, wraz z przeprowadzeniem pełnych procedur dla w/w
opracowań, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie
Numer ogłoszenia: 143166 - 2008; data zamieszczenia: 27.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Gmina KrzyŜanowice, ul. Główna 5, 47-450 KrzyŜanowice, woj. śląskie, tel.
(032) 4194051, 4194050, fax (032) 4194234.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzyzanowic.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy KrzyŜanowice oraz sporządzenie zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KrzyŜanowice, wraz z
przeprowadzeniem pełnych procedur dla w/w opracowań, zgodnie z przepisami obowiązującymi w
tym zakresie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest: 1. sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy KrzyŜanowice dla
obszaru połoŜonego w granicach administracyjnych Gminy z wyłączeniem tereny zbiornika
retencyjnego (Racibórz Dolny) na podstawie przyjętej Uchwały Nr XVII-23-08 Rady Gminy
KrzyŜanowice z dnia 03.04.2008r. (na bazie obowiązującego mpzp zatwierdzonego Uchwałą Nr
XXIII-6-05 Rady Gminy KrzyŜanowice z dnia 24 lutego 2005r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 51, poz. 1345),
polegające na : - zmianie treści obowiązującego mpzp, bez zmiany przeznaczenia podstawowego; analizie wszystkich złoŜonych wniosków i wprowadzenie zmian do planu wynikających z
uwzględnienia wniosków; - stworzeniu jednego planu dla terenu całej Gminy z wyłączeniem terenu
zbiornika przeciwpowodziowego (Racibórz Dolny) poprzez włączenie do granic opracowania terenów,
dla których sporządzono plany w latach 1995 a 2005 r. oraz 2. sporządzenie zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KrzyŜanowice, zatwierdzonego
Uchwałą Nr XVIII-21-2000 Rady Gminy KrzyŜanowice z dnia 12 maja 2000r., na podstawie przyjętej
Uchwały Nr XVII-22-08 Rady Gminy KrzyŜanowice z dnia 03.04.2008r. polegające na: - korekcie
linii rozgraniczającej tereny wyłączone z zabudowy od terenów istniejącej i przewidywanej do
realizacji zabudowy, wzdłuŜ głównych ciągów komunikacyjnych oraz wyznaczenie kilku terenów
inwestycyjnych; - uzupełnieniu w cz. tekstowej i cz. graficznej moŜliwości innej lokalizacji
oczyszczalni ścieków niŜ przewiduje to obowiązujące Studium; - zmianie w cz. tekstowej studium
polegającej na dopuszczeniu lokalizacji eksploatacji kruszyw poza zbiornikiem (Racibórz Dolny) wraz
z przeprowadzeniem pełnych procedur dla w.w opracowań wymaganych przepisami obowiązującymi
w tym zakresie.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.00.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 500.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
•

Informacja na temat wadium: Wykonawca, przystępując do przetargu, jest zobowiązany
wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie dwa tysięcy złoty)...

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy: nie wykluczeni
na podst. art. 24 ust.1 i 2 , spełniający warunki zawarte: w art. 22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz w Specyfikacji istotnych warunkach zamówienia, w tym m.in.: 1.
Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w ciągu ostatnich 3 lat, co
najmniej jednego opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, i co najmniej 1 planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych
na podstawie przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003r. 2. Wykonawca winien dysponować minimum 1 osobą wpisaną na listę członków
izby urbanistów i min 1 osobą pomocniczą.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca winien
przedłoŜyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 3. Wykaz wykonania
wymaganych usług zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie oraz referencje zamawiających, potwierdzające, Ŝe
usługi te zostały wykonane z naleŜytą starannością. 4. Wykaz personelu odpowiedzialnego za
realizację zamówienia oraz waŜne zaświadczenie członkowskie Okręgowej Izby Urbanistów

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://krzyzanowice.bip.org.pl/?tree=174.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
KrzyŜanowice, ul. Główna 5, 47-450 KrzyŜanowice..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.07.2008 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy KrzyŜanowice, ul. Główna 5, 47-450 KrzyŜanowice.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

