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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 493492-2013 z dnia 2013-12-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zgorzelec
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego, w formie pisemnej i
elektronicznej, dokumentów dotyczących zagospodarowania terenu tj.: 1) projektów decyzji o warunkach zabudowy, o
których mowa w...
Termin składania ofert: 2013-12-10

Zgorzelec: Usługi urbanistyczne dla Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2014
roku
Numer ogłoszenia: 6160 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia
w BZP: 493492 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel.
0-75 77 56 988, faks 075 77 56 988.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi urbanistyczne dla Gminy Miejskiej Zgorzelec w
2014 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie przez Wykonawcę
na zlecenie Zamawiającego, w formie pisemnej i elektronicznej, dokumentów dotyczących zagospodarowania
terenu tj.: 1) projektów decyzji o warunkach zabudowy, o których mowa w art. 59 ust. 1 i 2 oraz art. 60 ust. 1, 1a i
4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012r. Dz.
U. poz. 647 z późn. zm.). Zakres czynności projektanta decyzji, wynika z treści Rozdziału 5 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012r. Dz. U. poz. 647 z późn.
zm.), w szczególności obejmuje: a) Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w oparciu o przepisy
Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. z 2012r. Dz. poz. 647 z
późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2013r. Dz. U. poz.
267) oraz zgodnie z przepisami innych ustaw i przepisami szczególnymi z nich wynikającymi, b) Sporządzanie
analiz urbanistycznych zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
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ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588). c) Wprowadzanie korekt do projektu
decyzji na skutek uwzględnienia opinii i uzgodnień organów uzgadniających, jak również w wyniku rozpatrzenia
uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz przez strony postępowania, udział w rozprawach
administracyjnych (w zależności od potrzeb), przygotowanie pism i wyjaśnień sporządzanych w związku z
prowadzoną procedurą wydawania decyzji, w przypadku odwołań od decyzji, udzielanie merytorycznych
wyjaśnień, d) Opracowanie kompletnej decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy, będzie również
uważane za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2) Projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, o których mowa w art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012r. Dz. U. poz. 647 z późn.zm.). Zakres
czynności projektanta decyzji wynika z treści Rozdziału 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, i obejmuje w szczególności: a) Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012r. Dz. U. poz. 647 z późn. zm.), Ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 267) oraz zgodnie z
przepisami innych ustaw i przepisami szczególnymi z nich wynikającymi, b) Wprowadzanie korekt do projektu
decyzji na skutek uwzględnienia opinii i uzgodnień organów, jak również w wyniku rozpatrzenia uwag
zgłoszonych przez Zamawiającego oraz przez strony postępowania, udział w rozprawach administracyjnych (w
zależności od potrzeb), przygotowanie pism i wyjaśnień sporządzanych w związku z prowadzoną procedurą
wydawania decyzji, w przypadku odwołań od decyzji udzielanie merytorycznych wyjaśnień, c) Opracowanie
kompletnej decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego będzie również uważane za
wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Za ukończenie prac nad projektem każdej z decyzji wymienionej w
punkcie 1, rozumie się przyjęcie kompletnego projektu decyzji, potwierdzonego protokołem odbioru z klauzulą
bez uwag. 3. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 1, opracowana dla Zamawiającego musi zawierać część
tekstową i część graficzną oraz analizę urbanistyczną zawierającą również część tekstową i część graficzną,
musi być dostarczona na nośniku elektronicznym (e-mail, w formatach Word, PDF, rysunki: JPG) oraz w formie
papierowej w ilości - 1 egzemplarz. 4. Termin realizacji projektu decyzji, bez względu na jej rodzaj, wynosi 5 dni
roboczych, licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego pisemnego zlecenia wraz z kompletem
dokumentów. 5. Przedmiot zamówienia należy realizować sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, na
podstawie pisemnych zleceń, przekazanych przez Zamawiającego. Przekazanie dokumentów dla Wykonawcy,
nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury, w terminie 3 dni
roboczych od telefonicznego zawiadomienia Wykonawcy o wystawieniu zlecenia. 6. Szacunkowa ilość wniosków
przewidziana do realizacji w roku 2014 wynosi 22 sztuki, w tym: 1) projekty decyzji o warunkach zabudowy - 17
sztuk, 2) projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 5 sztuk..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA
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III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Joanna Niećko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PRO EKO DOM Firma ProjektowoWykonawcza, ul. Św. Jana 9A, 59-900 Zgorzelec, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16260,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 9900,00
Oferta z najniższą ceną: 9900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10750,00
Waluta: PLN.
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