Rewal: Wykonywanie obsługi geodezyjnej Urzędu Gminy w Rewalu
Numer ogłoszenia: 306293 - 2008; data zamieszczenia: 07.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. zachodniopomorskie,
tel. (091) 38 62 624.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie obsługi geodezyjnej
Urzędu Gminy w Rewalu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot niniejszego
postępowania składa się wykonywanie (roboty geodezyjne): 1. Podziałów nieruchomości wraz z
dostarczeniem dokumentacji do celów prawnych (termin wykonania do 3 miesięcy ) w tym: a) dwie
pierwsze działki, b) kaŜda następna. . 2. Aktualizacji ewidencji gruntów (zmiana uŜytku gruntowego)
wraz z dostarczeniem wypisu z rejestru gruntów i mapy (termin wykonania do 1 miesiąca). . 3.
Opracowanie map dla celów projektowych wraz z wersją elektroniczną (rastr lub wektor) w skali 1:500
i 1:1000 (termin wykonania do 2 miesięcy): a) dla pierwszej działki, b) pierwszy hektar, c) następny
hektar. . 4. Inwentaryzacja powykonawcza (termin wykonania 2 miesiące): a) liniowa, b) kubaturowa,
c) pierwsze przyłącze, d) kaŜde następne przyłącze, e) drogi. . 5. Sporządzenie dokumentacji dla
celów prawnych (termin wykonania 2 miesiące): a) dla jednej działki z aktualizacją ewidencji gruntów i
pomiarem uzupełniającym, b) połączenie działek. . 6. Wznowieniu granic nieruchomości punktem
trwałym (termin wykonania 2 miesiące): a) jeden punkt, b) do czterech punktów, c) kaŜdy następny
punkt.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy - Wykonawca posiada
uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych . 2.
Zdolność techniczna - Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje

•

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. .
2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. . 3.
Dokumenty potwierdzające dysponowanie minimum jedną osobą lub przy braku dysponowania
osobą pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osoby z ww uprawnieniami
- posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i
kartografii - zgodnie z Ustawie z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ..

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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.rewal.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: siedziba
zamawiającego, pok nr 109, za cenę 50,00 zł.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.11.2008 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiajacego, pok nr 6.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: -.

