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Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ludwin
Ludwin: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ludwin
Numer ogłoszenia: 282980 – 2011; data zamieszczenia: 12.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901,
faks 0-81 7570028.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: nie dotyczy
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 Ludwin.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zmiana studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin zgodnie z uchwałą nr VII/32/2011
Rady Gminy w Ludwinie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin. Obszar
opracowania obejmuje obszar Gminy Ludwin w granicach administracyjnych. Gmina Ludwin posiada
trzy aktualne plany zagospodarowania przestrzennego: al. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego jez. Piaseczno. b/. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rogóźno.
ci. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ludwin. Studium należy wykonać
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wymogami ustawy z dnia 23 marca
2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późniejszymi
zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. nr 118, poz.
1233 ). W toku realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: – wykonania w imieniu
Zamawiającego wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego i kompletnego przeprowadzenia
procedury wynikającej z art. 11 oraz art. 12 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. – do udziału w posiedzeniach Komisji, sesjach Rady Gminy, spotkaniach z Wójtem
Gminy i innych spotkaniach, których konieczność wyniknie w trakcie procedury planistycznej. 6.
Zamówienie obejmuje wykonanie: – projektu zmiany Studium ( część tekstowa i graficzna)

sporządzonego na podkładach mapowych w skali 1 : 10 000 w trzech egzemplarzach oraz w formie
elektronicznej na płycie; – prognozy oddziaływania na środowisko – zgodnie z ustawą z dnia 3
października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z
późniejszymi zmianami); – opracowania ekofizjograficznego, o którym mowa wart. 72 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz.150, z późniejszymi
zmianami ); – dokumentacji formalno – prawnej prac planistycznych zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
28 kwietnia w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy ( 7. Kopię mapy topograficznej, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wykonawca pozyska we własnym zakresie, a
jej koszt zawiera się w cenie oferty przetargowej. 8.Pprzygotowanie dokumentów w celu uzyskania
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 9.
Wykonawca przekaże zamawiającemu: – materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień – 1
egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień i opinii, – materiały w celu wyłożenia projektu
planów do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 1 egz. dla
Zamawiającego, – komplet dokumentacji formalno-prawnej, 10. Wybrany Wykonawca przedstawi do
akceptacji zamawiającemu harmonogram rzeczowo – terminowo-finansowy. Termin przedstawienia
w/w harmonogramu nastąpi najpóźniej w dniu podpisania umowy i będzie stanowił załącznik do
umowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.10.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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
Zamawiający informuje, iż powyższe zamówienie wymaga posiadania uprawnień urbanistycznych.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń

o posiadanych odpowiednich aktualnych uprawnień urbanistycznych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał
techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): wykonał w okresie ostatnich 3 lat
przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie,: 1 pracę sporządzenia nowego, bądź zmiany, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego o wartości minimum 100 000,00zł
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
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, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 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 dla 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
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał 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
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 1. Zamawiający nie
wyklucza zmiany treści zapisów umownych, o ile byłyby one korzystne dla Zamawiającego. 2.
Jakakolwiek zmiana przedmiotowej umowy w sprawie zamówienia publicznego, powinna być
dokonana z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Strony zgodnie potwierdzają,
że dopuszczalna jest w każdym czasie zmiana treści nieistotnych postanowień niniejszej umowy. 4.
Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której
dokonano wyboru wykonawców jest możliwa przy spełnieniu poniższych warunków dokonania takich
zmian: 1) ustawowa zmiana podatku VAT 2) Termin do wykonania przedmiotu umowy (w tym
poszczególnych etapów) ulega odpowiedniemu przedłużeniu o opóźnienia spowodowane działaniem
lub zaniechaniem organów i jednostek Gminy oraz osób trzecich, w tym organów władzy publicznej,
których udział jest przewidziany w procedurze uchwalania planów miejscowych. 3) Czas
przewidziany na realizację przedmiotu umowy ulega przedłużeniu o czas pozyskiwania materiałów
wejściowych przez Wykonawcę w przypadku zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy pozyskania
takich materiałów, jak również o czas opóźniania się przez Zamawiającego z zapłatą za poszczególne
etapy prac.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.ludwin.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2011
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ludwinie 21-075 Ludwin Ludwin 51 pok nr 5.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: nie dotyczy.
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
siwz 12-09-2011

