
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 
www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 

 

Przywidz: opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przywidz 

Numer ogłoszenia: 128652 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przywidz , ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. 

pomorskie, tel. 058 6825146, faks 058 6825225. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.przywidz.pl/zamowienia-
publiczne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz.  

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot 
zamówienia dotyczy: opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz. 2. Przedmiot i zakres opracowania 
obejmuje w szczególności wykonanie: 1) oceny aktualności studium uwarunkowań 
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przywidz, 2) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz, zwanego dalej studium, 3) opracowań 

studialnych dotyczących podstawowych zagadnień rozstrzyganych w studium, 4) roboczej 
wersji projektu studium, 5) projektu studium do uzgadniania i opiniowania oraz do wyłożenia 
do publicznego wglądu, 6) projektu studium do uchwalenia, 7) opracowania 

ekofizjograficznego, 8) prognozy oddziaływania ustaleń studium na środowisko, 9) 
uzasadnienia i podsumowania, o którym mowa w art. 42 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 03 

października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). 3. Granice opracowania wyznaczają granice administracyjne 

Gminy Przywidz. Powierzchnia opracowania - 13 000 ha. 4. Pozostałe warunki dotyczące 

http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne


realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do 

SIWZ.. 

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: Zakończenie: 
30.11.2014. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

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 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w 

niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.  
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa 
opracowania: studium lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, sporządzone według procedur i 
problematyki określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647) 
dla całego obszaru gminy które uzyskały pozytywne opinie wojewody, 
dotyczące zgodności z przepisami prawa, w tym jedno opracowanie 

obejmujące cały obszar gminy o powierzchni nie mniejszej niż 10 000 ha,.  
 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego potencjału 

technicznego. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie 
złożonego oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.  

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, dotyczący osób zdolnych 
do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą posiadającą 

uprawnienia do wykonywania zawodu urbanisty na podstawie obowiązujących 
przepisów 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 
podstawie złożonego oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.  

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; 

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;  

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 

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej 

umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana 
terminów wykonania prac może nastąpić wyłącznie w przypadku nieterminowego dokonania 
uzgodnień, opinii instytucji uzgadniających i opiniujących, wniesienia uwag do zmiany 

studium wymagających ponownych uzgodnień i opinii, niezatwierdzenia projektu zmia ny 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez Radę Gminy, 

zmiany aktów prawnych istotnych z uwagi na przedmiot zamówienia, ponadprzeciętny czas 
trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania i 
niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: termin może ulec zmianie o 

okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu, - jeżeli przy 
zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonawcy 

nie można było uniknąć zmiany terminu. Termin wykonania prac ulegnie przesunięciu o czas 
niezbędny na dokonanie zmian. Termin należy uzgodnić z Zamawiającym. 3. Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty 



Wykonawcy w zakresie zastąpienia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy osobami 

posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodne z wymogami SIWZ. 4. Zmiany, 
o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są uzasadnione niżej 

wymienione okoliczności: 1) śmierć, choroba lub inne zdarzenie losowe, 2) nie 
wywiązywanie się personelu z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana 
personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

(rezygnacji, itp.). 5. Ponadto, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń niniejszej 
umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 1) zmiany 

wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 2) zmian 
redakcyjnych umowy będących następstwem zmian danych w rejestrach publicznych.  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na które j jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina 
Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz pok. 2.3. 

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

ofert: 12.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Gmina Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz 
pok. 2.3. 

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 

 


