
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.powiatraciborski.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html

Racibórz: Wykonanie uzupełniaj ącej gleboznawczej klasyfikacji gruntów

w jednostce ewidencyjnej Krzy żanowice - obr ęby ewidencyjne

Krzy żanowice i Roszków oraz w jednostce ewidencyjnej Pie trowice

Wielkie - obr ęby ewidencyjne Gródczanki, Samborowice, Lekartów,

Żerdziny, Pawłów, które planuje si ę obj ąć post ępowaniem scaleniowym

Numer ogłoszenia: 55394 - 2016; data zamieszczenia:  11.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiat Raciborski , Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 32 4597385, faks 32

4597386.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.powiatraciborski.pl

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne są informacje dotycz ące dynamicznego systemu

zakupów:  nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie uzupełniającej gleboznawczej klasyfikacji

gruntów w jednostce ewidencyjnej Krzyżanowice - obręby ewidencyjne Krzyżanowice i Roszków oraz w jednostce

ewidencyjnej Pietrowice Wielkie - obręby ewidencyjne Gródczanki, Samborowice, Lekartów, Żerdziny, Pawłów,

które planuje się objąć postępowaniem scaleniowym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie uzupełniającej gleboznawczej klasyfikacji gruntów przed planowanym scaleniem gruntów w obrębach

ewidencyjnych: Krzyżanowice i Roszków w gminie Krzyżanowice oraz w obrębach ewidencyjnych: Gródczanki,

Samborowice, Lekartów, Żerdziny, Pawłów w gminie Pietrowice Wielkie - zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami prawa oraz sporządzenie dokumentacji do wprowadzenia zamian w ewidencji gruntów. Mapy

klasyfikacyjne muszą zostać opracowane i oddane w postaci papierowej oraz cyfrowej. Łączny obszar wynosi ok.
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3154 ha i stanowi ok. 3976 działek. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące etapy prac: a) I

etap - obejmujący wykonanie usługi uzupełniającej gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębu:

Krzyżanowice (obszar ok. 668 ha, 952 działki) i Roszków (obszar ok. 620 ha, 676 działek) w gminie

Krzyżanowice. Z prac wyłączone są tereny zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny w Krzyżanowicach,

dla którego nie sporządzono Założeń do projektu scalenia gruntów, tereny ścisłej zabudowy w obrębie

Krzyżanowice i Roszków oraz tereny kolejowe w obu obrębach ewidencyjnych. b) II etap - obejmujący wykonanie

usługi uzupełniającej gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębu Lekartów (obszar ok. 150 ha, 252

działki), Gródczanki (obszar ok. 382 ha, 192 działki) oraz Samborowice (obszar 488 ha, 960 działek) w gminie

Pietrowice Wielkie. Z prac wyłączone są: tereny kolejowe i tereny ścisłej zabudowy w obrębie Gródczanki i

Lekartów. Zaznacza się, że na terenie obrębu Gródczanki oraz Samborowice gleboznawcza klasyfikacja

uzupełniająca przeprowadzona została w 2007 roku. W związku z powyższym należy wykonać kontrolę terenową

użytków wraz z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w miejscach trwałej zmiany sposobu użytkowania. c) III etap -

obejmujący wykonanie usługi uzupełniającej gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębu Pawłów (obszar

ok. 691 ha, 639 działek) i Żerdziny (obszar ok. 155 ha, 305 działek) w gminie Pietrowice Wielkie. Ze scalenia

wyłączone są: tereny kolejowe oraz tereny ścisłej zabudowy. 3. Wykaz obszarów przeznaczonych do scalenia,

które podlegają uzupełniającej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postaci mapy założeń do projektu scalenia

stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy,

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.35.50.00-1, 71.35.40.00-4, 71.35.15.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł

(słownie: trzy tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże główne usługi wykonane w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym wykaże należyte wykonanie co najmniej jednej usługi

polegającej na gleboznawczej klasyfikacji gruntów, gdzie zakres prac obejmował minimum 500 ha

(pięćset hektarów).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, iż: - dysponuje osobą, która

posiada uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 520 z późn. zm.), - dysponuje

osobą, która ukończyła kurs w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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;

określenie  dostaw  lub usług,  których dotyczy  obowiązek  wskazania przez wykonawcę  w  wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym informacja  o  dostawach lub  usługach niewykonanych lub  wykonanych

nienależycie

(jest to należyte wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

gdzie zakres prac obejmował minimum 500 ha);

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
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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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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 dotycz ące przynale żności 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;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

a) kopię dowodu wpłaty wadium / dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, b) pełnomocnictwo, o którym

mowa w punkcie 13.7. SIWZ (opcjonalnie)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98

2 - Skrócenie terminu wykonania zamówienia o 14 dni - 2

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.powiatraciborski.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Starostwo Powiatowe w

Raciborzu, Pl. Okrzei 4a - pokój nr 5 (Referat Zamówień Publicznych).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  22.03.2016

godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Pl. Okrzei 4 - Biuro Obsługi Klienta (parter).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  1. Termin wykonania zamówienia: - I etap: od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2016 roku; - II

etap: od 1 lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku; - III etap: od 1 września 2016 roku do 30 listopada 2016

roku lub odpowiednio krócej, zgodnie z ofertą wykonawcy. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy

ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia

dynamicznego systemu zakupów. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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