Strona l z 3

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 169145-2011 z dnia 2011-06-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łabiszyn
1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługi w zakresie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i
lokalizacji celu publicznego. CPV 71.22.20.00-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 2.Przedmiot
zamówienia obejmuje: 2.1)...
Termin składania ofert: 2011-06-24

Łabiszyn: Usługi w zakresie wykonywania projektów decyzji o
warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego
Numer ogłoszenia: 215723 - 2011; data zamieszczenia: 10.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 169145-2011 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA l: ZAMAWIAJĄCY
1.1) NAZWA l ADRES: Urząd Miejski w Łabiszynie, pl. 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawskopomorskie, tel. 52 3844052, faks 52 3844052.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie wykonywania projektów
decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.
11.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
11.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie wszelkich
niezbędnych prac związanych z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717 z póz. zm.) tj. decyzji o warunkach
zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą w wersji graficznej i
tekstowej, wykonanymi na podstawie wizji w terenie, wraz dokumentacją fotograficzną obejmującą teren
inwestycji i sąsiedztwo. - Wykonawca zobowiązany jest do: a) wykonanie usługi z należytą starannością,
zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz zapewnienie wykwalifikowanej
kadry; b) opracowanie przekazanych do przygotowania projektów w terminie nie dłuższym 7 dni roboczych
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od daty przekazania niezbędnych dokumentów. Projekty decyzji powinny być sporządzane sukcesywnie, w
kolejności wynikającej z daty wpływu wniosków. Załącznikiem do w/w projektów winna być analiza
sporządzona w wersji tekstowej i graficznej; wraz z dokumentacją obejmującą teren inwestycji i sąsiedztwo;
c) usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty przekazania dokumentów do
poprawienia, d) w przypadku uchylenia decyzji z przyczyn zależnych od Wykonawcy przez Samorządowe
Kolegium Odwoławcze lub Sąd Administracyjny obowiązek ponownego rozpatrzenia sprawy i
przygotowanie projektu decyzji w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia za te czynności; e) przeprowadzenie wizji w terenie przed sporządzeniem
projektu decyzji w celu przygotowania poprawnej i rzetelnej analizy; f) projekt decyzji powinien zawierać
rzetelne uzasadnienie faktyczne i prawne zgodnie z art. 107 Kpa; g) przekazanie Zamawiającemu
przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania w formie papierowej i
elektronicznej, tj. na nośniku cyfrowym. Miejscem odbioru jest siedziba Zamawiającego, h) niezwłoczne
zawiadomienie Zamawiającego o każdym opóźnieniu wykonania przedmiotu umowy, i) przewidywana ilość
projektów decyzji w okresie trwania zamówienia: 300 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.20.00-0.

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: 29.07.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA l ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Pracownia projektowa Sieć l Paweł Łukowicz, ul. Gdańska 54/6, 85-021 Bydgoszcz, kraj/woj, kujawskopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53561,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ l
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 48000,00
Oferta z najniższą ceną: 48000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 48000,00
Waluta: PLN
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