Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.powiatopolski.pl

Opole: Etap I i II - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Turawa,
Etap III i IV - modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej wraz z
informatyzacją, integracją i harmonizacją bazy danych GESUT dla gminy Turawa
Numer ogłoszenia: 98902 - 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Opolski , ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, woj. opolskie, tel.
77 54 15 101, faks 77 54 15 103.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatopolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Etap I i II - modernizacja
ewidencji gruntów i budynków dla gminy Turawa, Etap III i IV - modernizacja i założenie
szczegółowej osnowy geodezyjnej wraz z informatyzacją, integracją i harmonizacją bazy
danych GESUT dla gminy Turawa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków wraz założenie
ewidencji budynków i lokali z podziałem na dwa etapy wg pkt. 1.3. Projektu modernizacji
ewidencji gruntów i budynków oraz modernizacja i założenie szczegółowej osnowy
geodezyjnej wraz z informatyzacją danych ich integracją i harmonizacją zgodnie z
obowiązującymi przepisami w zakresie baz danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu
GESUT dla gminy Turawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do
SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7, 72.31.60.00-3, 72.32.00.00-4,
71.35.50.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w
wysokości 10 000,00 zł. Termin ważności wadium musi obejmować pełny okres związania
ofertą
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonali jako główny Wykonawca: - co najmniej 2 zamówienia o
charakterze podobnym, polegające na założeniu ewidencji budynków i lokali
jako bazy obiektowej (dotyczy części opisowej i kartograficznej ewidencji
gruntów i budynków) z podaniem ilości jednostek opracowanych, daty
wykonania i odbioru, ich wartości oraz potwierdzeniem, że usługi te zostały
wykonane należycie i w ustalonym terminie. Wartość jednej ze
zrealizowanych prac nie powinna być mniejsza niż 200 000,00 PLN. - co
najmniej 1 zamówienie polegające na migracji danych ewidencji gruntów i
budynków do struktury modelu danych określonych w oprogramowaniu do
prowadzenia ewidencji gruntów i budynków Kataster OnLine (standard
oprogramowania funkcjonujący w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa
Powiatowego w Opolu) z podaniem ilości jednostek opracowanych, daty
wykonania i odbioru, ich wartości wraz z dokumentami potwierdzającymi, że
prace zostały wykonane należycie i w ustalonym terminie. Wartość
zrealizowanej pracy nie powinna być mniejsza niż 20 000,00 PLN. - co
najmniej 2 zamówień o charakterze podobnym do założenia bazy danych
zgodnych z GESUT zgodnie z formatem wymiany danych GML z podaniem
ilości jednostek opracowanych, daty wykonania i odbioru, ich wartości wraz z
dokumentami potwierdzającymi, że prace zostały wykonane należycie i w
ustalonym terminie. Wartość jednej ze zrealizowanych prac nie powinna być
mniejsza niż 90 000,00PLN. - co najmniej 1 zamówienie o charakterze
podobnym do modernizacji lub założenia szczegółowej osnowy geodezyjnej z

•

podaniem ilości jednostek opracowanych, daty wykonania i odbioru, ich
wartości wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace zostały wykonane
należycie i w ustalonym terminie. Wartość zrealizowanej pracy nie powinna
być mniejsza niż 20 000,00 PLN. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
warunek określony powyżej. Zgodnie z art. 26 ust 2 b Ustawy PZP
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub
będą dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie
odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone przy realizacji
niniejszego zamówienia. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz
osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich
kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres
wykonywanych przez nich prac, w tym: - min. 3 osoby posiadające
uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2, zgodnie z art.
43 pkt.1) i 2) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.520) - min. 1 osoba posiadająca
uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii w zakresie 3, zgodnie z art. 43
pkt.3) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.520) Zgodnie z art. 26 ust 2 b Ustawy PZP
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

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 spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:

•

•

•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
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 do 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;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby 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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•
•

1 - Cena - 90
2 - gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku
zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy,
wystąpienia siły wyższej lub działania osób trzecich, a w szczególności gdy: a. zmianie uległy
przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; b. wystąpiły zamówienia
dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia dot. prac,
których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do
przewidzenia; c. zmianie uległy stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ze str.
internetowej jak wyżej , pod adresem: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole
(kancelaria - pok. 4) - po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 07.05.2015 godzina 11:30, miejsce: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole
(kancelaria - pok. 4).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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

