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STAROSTA POWIATU ŁOSICKIEGO
08-200 Łosice
ul. Narutowicza 6
tel/fax 83 359 03 34

Łosice dn.18.04.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego
na
Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków miasta Łosice do
zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w sprawie
ewidencji gruntów i budynków

Zatwierdzam
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I. Nazwa i adres zamawiającego
Starosta Powiatu Łosickiego, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice,
tel/fax 083-359-03-34, strona internetowa: www.losice.pl
NIP 496-01-12-119
ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz U z 2015r. poz.2164 ze zm) zwanej dalej „ustawą Pzp”
II. Przedmiot zamówienia
Dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków miasta Łosice do
zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu z dn.29 marca 2001 r.w
sprawie ewidencji gruntów i budynków (jt.Dz.U z 2015 r.poz.542 ze zm . poz.2109)
1.
Nazwy i kody dotyczące zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień
Publicznych ( CPV
74 27 4100-1 usługi odwzorowania cyfrowego
74 27 4300-3 usługi badań katastralnych
2.
Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty
podpisania umowy.
3.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
III. Informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu
1. Wadium

- nie jest wymagane

2. Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy prowadzący działalność
gospodarczą, której podstawową dziedziną są prace geodezyjne i kartograficzne i
spełniający wyżej wymienione warunki art. 24 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych :
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) udzielą gwarancji na wykonane prace na 24 miesiące
3. Na potwierdzenie wyżej wymienionych warunków wykonawcy przedłożą :
3.1- Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji
Działalności Gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą
złożenia oferty

3.2 -Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w okresie
ostatnich 3 lat . Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy oferent wykaże, że
zatrudnia na umowę o pracę co najmniej 2 osoby z wykształceniem geodezyjnym
posiadające uprawnienia zawodowe z zakresu 2 –określone w art.43 Prawa
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geodezyjnego i kartograficznego (jt.Dz U z 2010 r nr 193 poz.1287 ze zm)
wymagane dołączenie kopii dyplomów i uprawnień – które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia.
3.4 –W sytuacji , gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu osób zdolnych do
wykonania zamówienia określonej w art.26 ust.2b ustawy Pzp, zobowiązany jest
udowodnić, że będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego. W tym przypadku obowiązuje złożenie
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst.art.24 ust. 1w stosunku do
tego podmiotu.
3.5 - Wykaz prac o podobnym charakterze i wartości nie mniejszej niż 50% oferowanej
ceny każda - wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres działalności jest
krótszy- to z tego okresu) z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz
dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie. Warunek zostanie
uznany za spełniony, gdy wykonawca udokumentuje wykonanie 2 takich prac,
dołączy dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie i poda kontakt do
odbiorcy (zamawiającego)
3.5 Oświadczenie o gotowości udzielenia 24 miesięcznej gwarancji
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny
warunków udziału w postępowaniu.
4.1 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w
art.22 ust.1 ustawy Pzp.
4.2 - wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej
4.3 -wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z potwierdzeniem ich kwalifikacji (kopia zaświadczeń o uprawnieniach )
4.4 - oświadczenie o ilości pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub
informacja, że zamówienie będzie wykonywane siłami podmiotu trzeciego
( art. 26 ust.2b ustawy PzP )
4.5 - wykaz wykonanych prac, ich wartości i odbiorców
4.6 -oświadczenie o gotowości udzielenia 24 miesięcznej gwarancji.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp należy złożyć
następujące dokumenty:
5.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Od oferenta, który wygra
przetarg. zamawiający będzie żądał zaświadczenia o braku zaległości w opłatach
podatku i ZUS
5.2 zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę,
który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki zawodowe ( np. nie wykonał lub nienależycie
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wykonał zamówienie ) co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
dowolnych środków dowodowych.
6. Oferent może dołączyć dokumenty w postaci poświadczonych przez siebie kopii.
IV. Podwykonawcy
1. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca
zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację
powierzy podwykonawcy.
2. W przypadku braku takiego oświadczenia zamawiający uzna, że zamówienie
będzie
realizowane bez udziału podwykonawcy.
V. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ i kontakt z zamawiającym
1. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie nie później niż 3 dni przed terminem
składania ofert, umieszczając treść pytania i odpowiedzi na stronie internetowej
starostwa
www.losice.pl pod warunkiem , że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął
nie później niż 6 dni przed datą składania ofert.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmienić treść
dokumentów przetargowych. Dokonane w ten sposób zmiany są wiążące dla
oferentów.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują informacje drogą elektroniczną, każda
ze stron zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia drugiej strony o wysłanie
e-maila. Dopiero potwierdzenie otrzymania wiadomości uznaje się za jej skuteczne
doręczenie.
3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Łosicach, 08-200 Łosice, ul. Narutowicza 6, fax.0833590334.
W tytule korespondencji e-mail należy wpisać „ modernizacja - miasto Łosice”
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Walerian Chlebiński
Tel. 083-357-27-23, e-mail geodezja@losice.pl-
VI. Opis sposobu przygotowania ofert i termin związania ofertą
6.1

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wyłączenia
z postępowania

6.2 Oferta winna być sporządzona w języku polskim na maszynie lub komputerze.
6.3 Ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności
nie będą podlegały zmianom .

umowy i

6.4
Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być zszyte w sposób
uniemożliwiający ich dekompletację i posiadać ponumerowane karty .Wszystkie
strony powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania
umowy .
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6.5 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione
do reprezentowania oferenta . Upoważnienie do podpisu oferty powinno być
dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych
przez oferenta wraz z wzorami podpisów
6.6 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i dtowane przez osobę podpisującą ofertę
6.7. Okres ważności ofert
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia
ofert. Przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do
wykonawców o przedłużenie terminu o czas oznaczony.
VII. Miejsce i termin składania ofert
7.1 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego w
Starostwie Powiatowym w Łosicach ul.Narutowicza 6 pokój 29 w terminie do
dnia 05 maja 2016 r . .do godz. 1200
7.2 Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej
zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone
nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowane na Starostwo Powiatowe w Łosicach
z podaniem tytułu przetargu „Dostosowanie baz egib m.Łosice do nowego
rozporządzenia” oraz „Nie otwierać przed dniem 5 maja 2016 r. godz.12.00”
7.3 Oferta otrzymana po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona
wykonawcy
7.4 Oferent może wprowadzić zmiany i uzupełnienia do złożonej oferty przed
terminem określonym w punkcie 13.1 . Zmiana lub wycofanie powinny być
wykonane według takich samych zasad jak składanie ofert .
VIII. Otwieranie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Łosicach, ul. Narutowicza 6
w dniu 5 maja 2016 r. o godz.13:00 w Sali Konferencyjnej.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć sfinansowanie zamówienia.
3. Otwieranie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia. Na
wniosek oferenta nieobecnego przy otwarciu, zamawiający prześle informację z
sesji otwarcia.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena brutto za realizację całego zamówienia musi stanowić sumę wszystkich
składników wycenionych przez wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ
2. Cenę wynikową należy podać w złotych polskich liczbowo i słownie.
3. Każdy oferent może zaproponować tylko jedną cenę.
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X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.
1. Przy wyborze oferty obowiązywać będą niżej wymienione kryteria
1.1 Cena……….. ………………….90 %
1.2 Czas realizacji zamówienia…….10 %
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu
i otrzyma największą ilość punktów .
3. Przyznawanie punktów będzie dokonywane według poniższych zasad:
najniższa zaproponowana cena brutto

Cena: liczba punktów =

x 0,9
cena brutto badanej oferty
liczba dni kalendarz. najkrócej realizow. umowy

Czas: liczba punktów

=

x 0,1
liczba dni oferty badanej

XI. Udzielenie zamówienia
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom
ustawy Pzp oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane wyżej kryteria.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie
wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informacje na własnej stronie
internetowej www.losice.pl oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przekaże zamawiającemu informacje
dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w
związku z realizacją umowy.
4. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy, na wezwanie zamawiającego,
wykonawcy ci są zobowiązani przedłożyć umowę regulującą ich współpracę.
XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Przed podpisaniem umowy zamawiający wymagać będzie wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to w wysokości 5 % ceny brutto
będzie podlegało zwrotowi w 50 % po odbiorze pracy oraz w pozostałej części po
upływie okresu gwarancji.
XIII. Istotne postanowienia umowy
Projekt umowy stanowi załącznik nr. 3 do SIWZ.
XIV. Załączniki
załącznik nr.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr.2. Formularz oferty
załącznik nr. 3. Projekt umowy

