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                                                                            Wykonawcy 
                                                                             ubiegający się o udzielenie zamówienia

                   ZMIANA  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Dotyczy :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
                przetargu nieograniczonego pn. „ Sporządzenie zmian miejscowego planu
                zagospodarowania przestrzennego gminy Rejowiec Fabryczny ”.

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wprowadza się 
następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Punkt II  Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie :

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Rejowiec Fabryczny w miejscowościach :
Pawłów 
- pod zalesienie działki numer 1392,675,676,677,678,679 o ogólnej pow. 5,57 ha
- pod zabudowę zagrodową działki numer 697/9,697/11 o ogólnej pow. 4,35 ha
- pod przemysł,składy,budownictwo,usługi działki numer 1437/2,1437/1,1317 część,
  1316 część,1315 część,1314 część , 1313 część  o ogólnej pow. 6,79 ha
Kanie Stacja
- pod budownictwo jednorodzinne działki numer 12,15,19,18,20,28,29,190,187,141,140,
   147,148,146,154/1 o ogólnej pow . 17,18 ha
Toruń
- pod kopalnie piasku działki numer 670,822,718,671/3,673/1 o ogólnej pow. 8,04 ha
- na tereny rolne działka numer 271 o pow. 4,17 ha
Wólka Kańska
- pod zabudowę zagrodową działka numer 95 o pow. 7,75 ha
- pod przestrzeń publiczną działki numer 455,869 o ogólnej pow.0,23 ha
               Krasne
              - pod przestrzeń publiczną działki numer 329,333,322 o ogólnej pow. 2,37 ha
              - pod przemysł,składy,budownictwo,usługi działki numer 411,412,410,409 o ogólnej pow. 7,46 ha
               Liszno
               - pod przestrzeń publiczną działki numer 1645,1630,329,71 o ogólnej pow. 2,64 ha
               - pod zalesienie działka numer 573 o pow. 2,14 ha
               - pod zabudowę jednorodzinną działka numer 102 o pow. 9,47 ha
               Kanie
               - pod zabudowę jednorodzinną działka numer 240/18 o pow. 3,34 ha
               - pod kopalnię piasku działka numer 174 o pow. 2,28 ha
Przystąpienie do opracowania na podstawie Uchwały Nr IV/17/11 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny .
Zmianę planu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z przepisami ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 roku Nr 80 poz.717 z 
póź.zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
Zamówienie obejmuje zebranie własnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów niezbędnych do sporządzenia 
zmian , sporządzenie tekstu planu i rysunku w skali 1: 1000 ,rysunku planu w skali 1 : 10 000 do użytku wewnętrznego, 
podstawowego opracowania ekofizjograficznego , opracowanie prognozy skutków oddziaływania na środowisko,
sporządzenie prognozy skutków finansowych , przygotowanie ogłoszeń , obwieszczeń ,zawiadomień oraz uczestnictwo 



w sesjach Rady Gminy poświęconych zmianie planu, przedłożenie Wójtowi Gminy projektu uchwały wraz z 
uzasadnieniem i załącznikami .

Usunięto zapis :

nakładający na oferenta obowiązek pozyskania map , zgodnie z art.14 ust.5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przed podjęciem uchwały wójt wykonuje analizy dotyczące
zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami
studium , przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.

Punkt XIX Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy otrzymuje następujące brzmienie :

Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
Warunki umowy zamieszczono w załączniku numer 10 wzór umowy.

Dodano zapis :

dotyczący warunków umowy zamieszczonych w załączniku numer 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia

W oparciu o art. 38 ust.6 powołanej na wstępie ustawy Zamawiający przedłuża termin składania
ofert do 18.04.2011 r do godz. 12,00 .

                                                                                    Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

    


