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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
I. ZAMAWIAJĄCY
1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
Nazwa
GMINA TRZEBNICA

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Joanna Bębenek

Adres
pl. J. Piłsudskiego 1

Kod pocztowy
55-100

Miejscowość
Trzebnica

Województwo
dolnośląskie

Telefon
/ 071 / 388 81 51

Faks
/ 071 / 722 78 56

2) Adres, pod którym można uzyskać SIWZ , dodatkowe informacje i na który
należy przesłać/złożyć oferty.
Taki jak w pkt. I.1
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebnica.
2) Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, dla obszaru Miasta i Gminy Trzebnica, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012.647 j.t.), w tym:
 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 projektów decyzji o warunkach zabudowy w celu ustalenia sposobu zagospodarowania
terenu i warunków zabudowy dla inwestycji nie będących inwestycjami celu publicznego,
 projektów decyzji zmieniających decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3) Główny przedmiot zamówienia kod
CPV: 71410000-5
5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE
6) Wielkość lub zakres zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej
na podstawie art.11 ust. 8 PZP.
7) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania - do 31.12.2013 r.
8) Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych.
NIE
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
1) Wymagane wadium:
- 2.000,00 zł,
2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne
do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, to jest:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wymagane jest posiadanie opłaconej aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy,
a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia:
- W zakresie doświadczenia wymagane jest wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) Wykonawca wykonał minimum trzy zamówienia
publiczne o wartości min. 150 000,00 PLN brutto, obejmujące wykonanie 100 szt. projektów decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 900 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy,
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
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- W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia wymagane jest wykazanie że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają prawo samodzielnego projektowania przestrzeni w skali
lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie tzn. są wpisane na listę członków izby
samorządu zawodowego urbanistów – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 ze zm.).
IV: TRYBY
1) Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
2) Kryteria oceny ofert Najniższa cena
3) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dostępne do 07.01.2013 r.
SIWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej : ww.bip.trzebnica.pl
4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data 07.01.2013 r.
Godzina 10:00
5) Termin związania ofertą 30 dni
6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data 07.01.2013 r.
Godzina 11:00
Miejsce - Trzebnica pl. J. Piłsudskiego 1 , sala nr 12.
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