
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 258397-2014 z dnia 2014-12-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zebrzydowice 

Zamówienie obejmuje sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice 

stosownie do Uchwały nr XXXVI/376/14 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014 r w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia... 

Termin składania ofert: 2014-12-29  

Zebrzydowice: Sporz ądzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Zebrzydowice stosownie do Uchw ały nr XXXVI/376/14 

Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014 r w sprawie przyst ąpienia 

do sporz ądzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze nnego Gminy 

Zebrzydowuce.  

Numer ogłoszenia: 3659 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w 

BZP: 258397 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032 

4755107, faks 032 4693266. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Sporządzenie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice stosownie do Uchwały nr XXXVI/376/14 Rady Gminy 

Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowuce.. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Zamówienie obejmuje sporządzenie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice stosownie do Uchwały nr XXXVI/376/14 Rady Gminy 

Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice; granicami obszaru objętego projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice są granice administracyjne Gminy Zebrzydowice. Zakres 

przedmiotu zamówienia obejmuje: a/ sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Zebrzydowice zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym / Dz.U.2012.647 j.t. ze zm / oraz zgodnie z innymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie b/ 
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opracowanie ekofizjografii o której mowa jest w przepisach Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony 

środowiska / Dz.U.2013.1232 j.t. ze zm / c/ opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko spełniającej 

wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / 

Dz.U.2013.1235 j.t. ze zm. / oraz uzasadnienia i podsumowania o których mowa jest w art. odpowiednio 42 pkt 2 i 55 

tej Ustawy d/ sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu zgodnie z przepisami obowiazującymi w 

tym zakresie e/ opracowanie wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśnie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie f/ skompletowanie dokumentacji 

formalno - prawnej / oryginał + kopia / g/ opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wersji 

cyfrowej / wektorowej / h/ doprowadzenie do opublikowania Uchwały w sprawie przedmiotowego planu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego i/ opracowaniem metadanych, o których mowa jest w Ustawie z dnia 4 marca 

2010 r o infrastrukturze informacji przestrzennej / Dz.U.2010.76.489 /, udostępnienie planu zgodnie z w/w Ustawą o 

infrastrukturze przestrzennej na okres min. 1 roku j/ oraz czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w 

szczególności: - dotyczące opracowania ekofizjografii: pozyskanie niezbędnych informacji i materiałów na potrzeby 

przygotowania opracowania, sporządzenie i przedstawienie wraz z omówieniem opracowania Wojtowi Gminy oraz 

udział i udzielenie informacji i wyjaśnień w zakresie wykonanego opracowania / w razie konieczności / na 

Posiedzeniach Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i Rady Gminy czy innych spotkaniach, których przedmiotem 

będą zagadnienia wynikające z wykonanego opracowania - dotyczących sporządzenia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pozostałych w/w opracowań i przygotowania procedury strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko: pozyskanie niezbędnych informacji i materiałów, przygotowanie odpowiednio 

wszystkich: ogłoszeń, obwieszczeń, informacji, wystąpień, druków wniosków, wykazów, pism, załączników do pism, 

projektów uchwały i zarządzeń, umieszczanie ogłoszeń i informacji w prasie, protokołów, uzasadnienia i posumowania, 

zaadresowanych kopert do wysyłki korespondencji, analiza złożonych wniosków w związku z ogłoszeniem o 

przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego oraz wniosków złożonych o przekwalifikowanie przed ogłoszeniem / 

wnioski dotyczące około 555 działek / przedstawienie / w formie tekstowej i graficznej / wraz z omówieniem Wójtowi 

Gminy propozycji ich rozstrzygnięć, przedstawienie wraz z omówieniem Wójtowi Gminy prognozy skutków finansowych 

uchwalenia planu miejscowego i wnioski o wyrażenie zgody na zmianę sposobu użytkowania gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i nieleśne oraz w razie potrzeby na posiedzeniu Komisji Rady Gminy, których tematem będzie 

omówienie projektu planu miejscowego na Sesji Rady Gminy, na której uchwalany będzie plan lub innych w razie 

potrzeby, prezentacja wraz z omówieniem projektu planu miejscowego oraz zagadnień wynikających z czynności 

związanych ze sporządzeniem planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko na posiedzeniach Gminnej Komisji 

Urbanistyczno - Architektonicznej, w trakcie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 

rozwiązaniami, na posiedzeniu Komisji Rady Gminy, których tematem będzie omówienie projektu planu miejscowego, 

na Sesji Rady Gminy na której uchwalany będzie plan, przedstawienie wraz z omówieniem Wójtowi Gminy stanowiska 

w sprawach: wprowadzenia zmian do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko wynikających z 

uzyskanych opinii i uzgodnień, wprowadzenie tych zmian, pobyt w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice w dniach 

wyłożenia projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu i 

udzielenie zainteresowanym informacji, zorganizowanie i przeprowadzenie dyskusji publicznej, analiza, przygotowanie 

i przedstawienie wraz z omówieniem Wójtowi Gminy propozycji rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego projektu 
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planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko / w formie tekstowej i graficznej /, ponawianie czynności 

wraz z przygotowaniem odpowiednich dokumentów, wynikających z uwzględnienia przez Wójta Gminy lub Radę 

Gminy uwag do projektu planu miejscowego / prognozy oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego 

rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody, skompletowanie dokumentacji formalno - prawnej / oryginał + kopia /, 

współpraca z Wójtem Gminy na wszystkich etapach wykonywania zadania będącego przedmiotem niniejszego 

zamówienia, merytoryczna konsultacja w związku z ewentualnym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody czy 

złożeniem ewentualnej skargi do Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody / w przypadku 

zaistnienia takiej sytuacji /. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.41.00.00-5. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

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:  12.01.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o., ul. Wodzisławska 30, 44-200 Rybnik, kraj/woj. śląskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 203252,03 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty:  179580,00 

Oferta z najni ższą ceną: 179580,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 179580,00 

Waluta:  PLN. 
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