Ogłoszenie o przetargu
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Świlcza
36-072 Świlcza 168
NIP: 517-00-45-613
REGON: 690582140
Telefon : (17) 8670 100, faks : (17) 86 70 157
E-mail : ug.swilcza@intertele.pl
Strona internetowa: www.swilcza.com.pl
Godziny pracy : poniedziałek - 800 - 1800 ,
wtorek – piątek – 730 - 1500
II. Przedmiot zamówienia: Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Świlcza oraz sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świlcza.
W ramach sporządzenia planu wykonawca jest zobowiązany do:
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017.1073. z późn. zm.) oraz przepisami odrębnymi
w tym zakresie.
2. W ramach zamówienia Wykonawca wykona:
1) pracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz wszelkich pozostałych opracowań
i dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami (w formie papierowej
i elektronicznej);
2) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu;
3) prace planistyczne obejmujące w tym: prace o charakterze proceduralnym: redakcja
ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, pism, wniosków, zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem),
opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach oraz w
wyniku uwagi i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektu i prognozy do
publicznego wglądu;
4) udział w prezentacjach i przygotowanie prezentacji projektu oraz prognozy oddziaływania na
środowisko na posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisji Rady Gminy
i Sesji Rady Gminy oraz dla potrzeb dyskusji publicznej nad wyłożonymi do wglądu
projektami;
5) przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej w celu przedłożenia Wojewodzie do
sprawdzenia zgodności z przepisami;
6) opracowanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wymienionym
w umowie (w wersji papierowej i elektronicznej);
7) w razie konieczności dokonanie korekt w projekcie, prognozie oddziaływania na środowisko
oraz pozostałych dokumentach na każdym etapie sporządzania, wynikających z opinii,
uzgodnień i uwag oraz powtórzenie czynności związanych z ewentualnym uwzględnieniem
uwag;
8) dokonanie podsumowania na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).
3. Wykonawca sporządzi projekt planu do dokonania uzgodnień, opiniowania, i wyłożenia do
publicznego wglądu w formie elektronicznej (format pdf, jpg) oraz w jednym egzemplarzu
papierowym.
4.

Projekt Planu gotowy do uchwalenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji tradycyjnej
w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formacie jpg, pdf, oraz do użytku zamawiającego
w formacie Word.

5.

Wykonawca przekaże Gminie Świlcza część tekstową planu uzupełnioną o nr i datę uchwały
podjętej przez Radę Gminy Świlcza, w wersji elektronicznej w formacie Word, część graficzną
w wersji elektronicznej w formacie jpg lub pdf i w wersji papierowej
w 4-ch egzemplarzach oraz część graficzną w formacie GeoTiff w układzie 2000 strefa 7, dane
wektorowe w formacie GIS lub CAD w układzie 2000 strefa 7.

Teren wymaga uzyskania zgody na a zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze
W ramach sporządzenia studium wykonawca jest zobowiązany do:
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073.) oraz przepisami odrębnymi w tym
zakresie.
2. W ramach zamówienia Wykonawca wykona:
1) opracowanie wszelkich opracowań i dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami
(w formie papierowej i elektronicznej);
2) prace planistyczne obejmujące w tym: prace o charakterze proceduralnym: redakcja
ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, pism, wniosków, zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem),
opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach oraz w
wyniku uwagi i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektu do publicznego
wglądu;
3) udział w prezentacjach i przygotowanie prezentacji projektu na posiedzenia Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisji Rady Gminy i Sesji Rady Gminy oraz dla potrzeb
dyskusji publicznej nad wyłożonymi do wglądu projektami;
4) przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej w celu przedłożenia Wojewodzie do
sprawdzenia zgodności z przepisami;
5) opracowanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wymienionym
w umowie (w wersji papierowej i elektronicznej);
6) w razie konieczności dokonanie korekt w projekcie, prognozie oddziaływania na środowisko
oraz pozostałych dokumentach na każdym etapie sporządzania, wynikających z opinii,
uzgodnień i uwag oraz powtórzenie czynności związanych z ewentualnym uwzględnieniem
uwag;
3. Wykonawca sporządzi projekt studium do dokonania uzgodnień, opiniowania,
i wyłożenia do publicznego wglądu w formie elektronicznej (format pdf, jpg) oraz w jednym
egzemplarzu papierowym.
4. Projekt zmiany studium gotowy do uchwalenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji
tradycyjnej w min. 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formacie jpg, pdf, oraz do
użytku zamawiającego w formacie Word.
5.
Wykonawca przekaże Gminie Świlcza część tekstową studium uzupełnioną o nr
i datę uchwały podjętej przez Radę Gminy Świlcza, w wersji elektronicznej
w formacie Word, część graficzną w wersji elektronicznej w formacie jpg lub pdf
i w wersji papierowej w 4-ch egzemplarzach oraz część graficzną w formacie GeoTiff w układzie
92, dane wektorowe w formacie GIS lub CAD w układzie 92.
III. Termin realizacji zamówienia.
Sporządzenie projektu planu – do 31.12.2019r
Sporządzenie zmiany Studium – do 30.04.2019r
IV. Oferty zawierające cenę brutto według załączonego do ogłoszenia formularza należy składać na
adres Zamawiającego w terminie do 20.04.2018r.

Wójt Gminy Świlcza
( - ) mgr inż. Adam Dziedzic

