
Czerwionka-Leszczyny: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, 
Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk”

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: 96162- 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 
nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, 
woj. śląskie, tel. 032 4295911, 4318105, faks 032 4311760, 4318105.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz 
linii kolejowej w obrębie Bełk”. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic 
Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk o powierzchni 
około 110 ha, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/518/14 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach 
z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar 
w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk 
stanowiącą Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

Przedmiotowy obszar w studium uwarunkowań zapisany został w jednostce E1U3- teren sportowo 
rekreacyjny, E1DG- teren nowych działalności gospodarczych oraz E3R2 teren rolniczy bez 
zabudowy. 

W obszarze tym występują grunty wymagające złożenia wniosku o zgodę na przeznaczenie 
gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) sporządzenie tekstu i rysunku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
o którym mowa w pkt. 1, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) w zakresie określonym 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587), oraz 
zgodnie z przepisami innych ustaw związanych z problematyką planowania przestrzennego, 



2) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko spełniającej wymagania określone 
w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) wraz z pisemną informacją, w jaki sposób i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione w projekcie planu ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na 
środowisko, 

3) przygotowanie wniosku o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne, 

4) sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, uwzględniającej wymagania 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587), 

5) przygotowanie wymaganych przepisami zawiadomień, pism, ogłoszeń, obwieszczeń, wykazów, 
zestawień, wystąpień, uchwał niezbędnych do wykonania czynności określonych w art. 17 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

6) wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej wraz z niezbędną dokumentacją fotograficzną w wersji 
papierowej i elektronicznej - prace terenowe (wizja terenowa zainwestowania i uzbrojenia terenu 
oraz elementów przyrodniczych), 

7) opracowanie koncepcji projektu planu w skali 1:2000 w formie broszury A3, uwzględniającej 
wyniki z dokonanej analizy, a także ustalenie planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa i przedstawienie jej Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

8) skoordynowanie ustaleń projektu planu w rejonie granic jego opracowania z zapisami 
obowiązujących planów sąsiednich, 

9) udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz 
w posiedzeniu gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, 

10) udział w posiedzeniu komisji branżowej przed sesją oraz na sesji, na której planowane będzie 
uchwalenie projektu planu,

11) opracowanie rysunku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wersji 
elektronicznej w formacie .DAT, .MAP .TAB, .ID lub .WOR lub .SHP lub równoważnych, na 
nośnikach cyfrowych oraz doprowadzenie do jego poprawnego działania na sprzęcie 
i oprogramowaniu będącym w posiadaniu Zamawiającego. Prace projektowe powinny być 
zarejestrowane w układzie geodezyjnym 2000 w odwzorowaniu dla Polski, 

12) opracowanie rysunku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wersji 
papierowej w skali 1:2000 w formie broszury A3, 

13) wprowadzenie projektu planu do Edytora Aktów Prawnych umożliwiającego publikację 
w Dzienniku Urzędowym,

14) kompletowanie dokumentacji formalno-prawnej w ciągu całego okresu sporządzania projektu 
planu. 

3.Przedmiot zamówienia wykonany zostanie etapami, stanowiącymi przedmiot odrębnych 
odbiorów, zgodnie z terminami ich realizacji określonymi w Harmonogramie rzeczowo - 
finansowym stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. 

4.Wykonawca odpowiedzialny będzie za pozytywne uzgodnienie projektów przez właściwe organy, 
w zakresie wynikającym z rzetelności realizacji przedmiotu zamówienia. Wymaga się również, aby 
Wykonawca wprowadzał wymagane zmiany do projektów, brał udział w dyskusjach publicznych 
oraz analizował uwagi. 

5.Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prawidłowość  procedury  i  wymaganych  uzgodnień 
a także za kompletność uwzględnienia w projekcie planu wymogów, wymagań, walorów i potrzeb 
określonych w art.1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.



II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

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: 28.04.2014 r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Pracownia Projektowa LandArt Angelika Jonak ul. Pretficza 39/6 53-407 Wrocław, 
kraj/woj. dolnośląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94460,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 19900,00 
• Oferta z najniższą ceną: 9750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 59901,00 
• Waluta: PLN. 

Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 28.04.2014 r. 


