
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 292118-2013 z dnia 2013-07-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mielec 

-Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: a) Koncepcji zagospodarowania terenu 

inwestycyjnego w Woli Mieleckiej działka nr 1450 i 1449 obręb 47 o pow. 18,2624ha. b) 

Koncepcji zagospodarowania terenu inwestycyjnego w Woli Chorzelowskiej... 

Termin składania ofert: 2013-08-01  

 

Mielec: Wykonanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w 

Gminie Mielec 

Numer ogłoszenia: 341068 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013 
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: 292118 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, 

tel. 017 7730590 w. 124, faks 017 7730590. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji dla 

terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: a) 

Koncepcji zagospodarowania terenu inwestycyjnego w Woli Mieleckiej działka nr 1450 i 

1449 obręb 47 o pow. 18,2624ha. b) Koncepcji zagospodarowania terenu inwestycyjnego w 

Woli Chorzelowskiej działka nr 1 obręb 46 o pow. 5,40ha. Ww. koncepcje powinny zawierać 

między innymi: - diagnozę stanu istniejącego w formie opisowej i graficznej na mapach 

zasadniczych w skali 1:1000 obejmujących tereny inwestycyjne z uwzględnieniem obszarów 

koniecznych do doprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej, - przewidywane 

rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem poziomu zatrudnienia i 

skali produkcji lub usług, - określenie zakresu i parametrów niezbędnej infrastruktury 

technicznej z uwzględnieniem warunków technicznych dostawy mediów i możliwych 

rozwiązań komunikacyjnych, - analizę minimum dwóch wariantów zagospodarowania 

przestrzennego terenu w formie opisowej i graficznej na mapach zasadniczych w skali 

1:2000, - harmonogram realizacji robót budowlanych - określenie kosztów finansowych 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=292118&rok=2013-07-24


przedsięwzięcia wynikających z przyjętych założeń koncepcyjnych oraz harmonogramu 

realizacji robót budowlanych. - porównanie proponowanych wariantów zagospodarowania 

przestrzennego pod względem sposobu zagospodarowania i koniecznych nakładów 

finansowych oraz wybór wariantu preferowanego. c) Studium wykonalności inwestycji 

uzbrojenia terenów w Woli Mieleckiej i Woli Chorzelowskiej Studium wykonalności projektu 

obejmujące oba tereny inwestycyjne powinno zawierać co najmniej: - Streszczenie, - 

Przyczyny realizacji projektu, - Opis projektu, - Analizę techniczną projektu, - Analizę 

potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy, - Analizę finansową, - Analizę ekonomiczną, - 

Analizę oddziaływania na środowisko, - Analizę ryzyka i wrażliwości. d) Raport oceny 

oddziaływania na środowisko na przedsięwzięcie dotyczące uzbrojenia terenu w Woli 

Mieleckiej. e) Raport oceny oddziaływania na środowisko na przedsięwzięcie dotyczące 

uzbrojenia terenu w Woli Chorzelowskiej. Opracowanie ww. raportów będzie uzależnione od 

wyniku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia (ustaleniu czy dla tego typu przedsięwzięcia występuje obowiązek 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz jaki ma być jego zakres). Ww. 

raporty powinny zawierać: - podstawy prawne i zakres raportu, - opis planowanego 

przedsięwzięcia, - opis elementów środowiska w rejonie planowanego przedsięwzięcia w 

powiązaniu z planowanym przedsięwzięciem, - opis analizowanych wariantów planowanego 

przedsięwzięcia, - określenie i opis przewidywanego potencjalnie znaczącego oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, - porównanie 

proponowanych rozwiązań technologicznych z innymi dostępnymi rozwiązaniami, - 

konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, - ocena możliwości 

transgranicznego oddziaływania na środowisko, - analiza wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, - przewidywane działania w cel zapobiegania zmniejszenia lub 

kompensowania zmniejszenia oddziaływań na środowisko - analiza możliwych konfliktów 

społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, - przedstawienie propozycji 

monitoringu planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji, - wnioski 

końcowe, - streszczenie w języku niespecjalistycznym. f) Dokumentacja projektowa na 

uzbrojenie terenów w: Woli Mieleckiej obejmująca: - infrastrukturę drogową, - sieć 

energetyczną, - sieć wodociągową, - sieć kanalizacji sanitarnej, - sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć gazową, - sieć teletechniczną g) Dokumentacja projektowa na uzbrojenie terenów w 

Woli Chorzelowskiej obejmująca: - infrastrukturę drogową, - sieć energetyczną, - sieć 

wodociągową, - sieć kanalizacji sanitarnej, - sieć kanalizacji deszczowej, - sieć gazową, - sieć 

teletechniczną - Przedmiot zamówienia należy wykonać w n/w ilości egzemplarzy: Koncepcje 

zagospodarowania terenu - po 5 egz. w formie papierowej + wersja elektroniczna Studium 

wykonalności - 5 egzemplarzy w formie papierowej + wersja elektroniczna Raport 

oddziaływania na środowisko - 5 egzemplarzy w formie papierowej + wersja elektroniczna 

(jeżeli wyniknie obowiązek sporządzenia raportu) Projekt budowlany - 5 egzemplarzy w 

wersji papierowej 1 egz. w wersji elektronicznej. Projekt budowlany powinien posiadać 

wymagane prawem uzgodnienia branżowe i uzgodnienia ZUDP (kompletne projekty do 

złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę). Projekt wykonawczy, 

przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , 

kosztorysy inwestorski - po 5 egzemplarzy w formie papierowej + 1 egz. w formie 

elektronicznej.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 



III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 INFRA -PROJECT Laura Wilusz- Niemczyk, ul. Dmochowskiego 64,38-400 Krosno, 

ul. Dmochowskiego 64, 38-400 Krosno, kraj/woj. podkarpackie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 683000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 429695,17 

 Oferta z najniższą ceną: 429695,17 / Oferta z najwyższą ceną: 830250,00 

 Waluta: PLN. 

 
 

 

 

 

         Wójt Gminy Mielec  

            Kazimierz Gacek 


