
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.panki.pl

Panki: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Panki oraz zmiany Studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki
Numer ogłoszenia: 46844 - 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Panki , ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki, woj. śląskie, tel. 034 3179035, faks 034

3179062.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.panki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego gminy Panki oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Panki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje

wykonanie nw. opracowań planistycznych a) Zadanie I - sporządzenie na podkładach mapowych, pozyskanych

przez Wykonawcę niezbędnych do wykonania zamówienia, w skali 1:1000, 1:2 000 miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 267 w miejscowości Praszczyki (powierzchnia 0,2708 ha)

oraz dla terenów określonych w Uchwale Nr 36.280.2013 Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 roku w

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy

Panki dla miejscowości: - Aleksandrów - obszar 9,6333 ha, - Jaciska - obszar 1,0775 ha, - Janiki - obszar 7,4124

ha - Konieczki- obszar 2,4000 ha - Panki - obszar 15,0850 ha - Praszczyki - obszar 1,4820 ha - Żerdzina -

obszar 4,0987 ha Ogółem powierzchnia opracowania 41,4597 ha Opracowanie będzie obejmowało: - projekty

planów miejscowych: tekst planu i rysunek planu w skali 1:1000 lub 1:2000. - prognoza oddziaływania na

środowisko, - prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, - wniosek o uzyskanie zgody na

zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. b) Zadanie II - sporządzenie w

skali 1:10 000, zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki
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zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 36.281.2013 Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 roku dla miejscowości: -

Janiki - obszar 7,2990 ha - Konieczki- obszar 6,0511 ha - Panki - obszar 0,4785 ha - Cyganka- obszar 47,0000

ha Ogółem powierzchnia opracowania 60,8286 ha Opracowanie będzie obejmowało: - projekty zmiany Studium:

tekst i rysunek w skali 1:10000 - prognoza oddziaływania na środowisko, c) Zadanie III - sporządzenie na

podkładach mapowych, pozyskanych przez Wykonawcę niezbędnych do wykonania zamówienia, w skali 1:1000,

1 : 2 000 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów określonych w Uchwale Nr

36.282.2013 Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: - Janiki - obszar 7,2990

ha - Konieczki- obszar 5,4366 ha - Panki - obszar 0,4785 ha Ogółem powierzchnia opracowania 13,2141 ha

Opracowanie będzie obejmowało: - projekty planów miejscowych: tekst planu i rysunek planu w skali 1:1000 lub

1:2000. - prognoza oddziaływania na środowisko, - prognoza skutków finansowych uchwalenia planu

miejscowego,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat, lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, minimum 2 plany (obejmujący pow. co najmniej 40 ha każdy) oraz 1 studium lub zmianę

studium sporządzone na podstawie Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują w ramach personelu kluczowego przewidzianego do wykonania zamówienia, osobami z

odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, zdolnymi do wykonania zamówienia w tym: 1 osobą,

która jest członkiem Izby Urbanistów

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  że osoby,  które będą  uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;
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wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych

zmian postanowień zawartej umowy, w formie aneksu w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: a) zmiana

terminu realizacji wynikająca z przyczyn: -konieczności powtórzenia prac lub czynności z przyczyn

proceduralnych niezależnych od Wykonawcy, -konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, które jest

niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a którego nie można przewidzieć na etapie

składania oferty, -rezygnacji z realizacji części zamówienia, -czasowego wstrzymania prac przez

zamawiającego, -wystąpienia, w trakcie wykonywania umowy, zmian dotyczących warunków projektowania z

powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy, których strony

umowy nie mogły przewidzieć w chwili jej zawierania. b) zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w

przypadku gdy nastąpi ustawowa zmiana wysokości stawki podatku VAT przy czym zmianie ulegnie wyłącznie
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cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. c) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku niezależnej od

wykonawcy zmiany zakresu prac, która powodowałaby poniesienie dodatkowych kosztów przez wykonawcę lub

zmniejszenie tych kosztów. d) zmiana osób wykonujących zamówienie - zastąpienie osób wskazanych w ofercie

Wykonawcy osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, jeżeli zachodzą i są uzasadnione niżej

wymienione okoliczności: śmierć, choroba lub inne zdarzenie losowe, nie wywiązywanie się personelu z

obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy ( rezygnacji, itp.)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.panki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Panki, ul.

Tysiąclecia 5 42-140 Panki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014

godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5 42-140 Panki, pok. nr 15 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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