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I. o PIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. ZAMAWIAJACY
Powiat Poznanski

Ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

2.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Celem

zamówienia

mmejszego

Jest

wykonanie

prac

geodezyjno-

kartograficznych zwiazanych z:
a) Opracowaniem bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w
zakresie budynków i uzytków gruntowych dla obrebów, które posiadaja
opracowana baze danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w
zakresie granic dzialek ewidencyjnych
Na przedmiot zamówienia skladaja sie nastepujace jednostki ewidencyjne:
zadanie nr 1:
Gmina: Kórnik

Obreb: Zerniki

Gmina: Pobiedziska

Obr-eJ2y:
Biskupice i Jerzykowo

Gmina:

Obr-eJ2y:Garby, Bogucin, Gortatowo, Gruszczyn, Jasin

Swarzedz

Karlowice, Kobylnica, Kruszewnia, Lowecin, Puszczykowo Zaborze, Rabowice
Sarbinowo, Sokolniki Gwiazdowskie, Uzarzewo, Uzarzewo Katarzynki, Wierzenica
Wierzonka, Paczkowo, Zalasewo.
- zadanie nr 2:
Gmina: Steszew

Obreby: Bedlewo, Debienko, Drozdzyce, Jeziorki, KrapIewo, Lódz

Miroslawki, Modrze, Piekary, Rybojedzko, Sapowice, Skrzynki, Slupia, Srocko Male
Strykowo, Tomice, Tomiczki, Trzebaw, Witobel, Wronczyn, Zamyslowo.
- zadanie nr 3:
Gmina: Tamowo Podgórne

Obr-eJ2y:Batorowo, Ceradz Koscielny, Góra, Jankowice

Kokoszczyn, Lusowo, Lusówko (czesc), Ottawo, Rumianek, Sady, Sieroslaw, Swadzim
Tamowo Podgórne, Wysogotowo.
- zadanie nr 4:

Gmina: Rokietnica

~

Obr-eJ2y:Bytkowo, Cerekwica, Kiekrz, Kobylnica, Krzyszkowo

Mrowino, Napachanie, Przybroda, Rokietnica, Rostworowo, Sobota, Zydowo.
-'
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- zadanie nr 5:
Gmina:

Suchy Las

Obrw:

Biedrusko, Chludowo, Suchy Las, Zielatkowo

Zlotkowo, Zlotniki.
Oznaczenie wg Wspólnego Slownika Zamówien: kod CPV - 74275000-7

3. PARAMETRYTECHNICZNE
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawieraja "Warunki techniczne"
realizacji zamówienia

- Zalaczniki

nr 5

II. INFORMACJE DOTYCZACE OFERT
1) Wykonawca powinien zapoznac sie z caloscia niniejszej specyfikacji oraz
przedstawic oferte zgodnie zjej wymogami.
2) Kazdy Wykonawca moze zlozyc w prowadzonym postepowaniu wylacznie
jedna oferte na calosc lub wybrana czesc (wybrane zadania) przedmiotu
zamówienia zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy - Prawo zamówien publicznych.
3) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.
4) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty.
5) Zamawiajacy porozumiewa sie z Wykonawcami pisemnie.
Oferte, oswiadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Wykonawcy przekazuja pisemnie (za posrednictwem poczty lub osobiscie) na
adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan,
pokój nr 219.
6) Oferta musi byc sporzadzona czytelnie, w jezyku polskim oraz podpisana przez

osobe/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem
rejestracyjnym i wymogami ustawowymi oraz

opatrzona pieczatkami

ImIennymI.
7) Wszystkie

strony oferty powinny

byc spiete (zszyte)

w sposób trwaly,

zapobiegajacy mozliwosci dekompletacji i zawartosci oferty.
8) Oferte nalezy umiescic w kopercie zewnetrzne1 zaadresowanej na:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Ul. Jackowskiego 18
.
.
I oznaczonej:

~
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Oferta na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych
Opracowanie bazy danych numerycznej,
zakresie budynków
opracowana

obiektowej mapy ewidencyjnej

i uzytków gruntowych

baze danych numerycznej,

dla obrebów,

obiektowej

w

które posiadaja

mapy ewidencyjnej

w

zakresie granic dzialek ewidencyjnych
oraz:
" Nie otwierac przed dniem 17.05.2005 roku godz. 10 00"
oraz w kopercie wewnetrznej z nazwa i adresem Wykonawcy oraz z numerami i
nazwami zadan dla których Wykonawca ubiega sie o uzyskanie zlecenia.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) Zamówienie musi byc zrealizowane w terminie do:

-

zadanie

nr 1, 2 i 3 (gminy: Kórnik-Pobiedziska-Swarzedz,

Steszew,

Tarnowo Podgórne) do dnia 30.12.2005 roku.

-

zadanie nr 4 i 5 (gminy: Rokietnica, Suchy Las) do dnia 28.02.2006
roku.

2) Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych, tj. na jedno z wybranych
zadan. W przypadku skladania ofert na kilka zadan nalezy traktowac je
niezaleznie, tzn. konieczne jest wypelnienie oddzielnych formularzy oferty
cenowej - Zalacznik nr l

IV.

WYMAGANIA DOPUSZCZENIA

])0 POSTEPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Do postepowania przetargowego zostana dopuszczeni Wykonawcy spelniajacy
nastepujace wymagania:
1) Wymagania ogólne:
a) zloza prawidlowa pod wzgledem formalnym oferte,
b) posiadaja niezbedne uprawnienia do wystepowania w obrocie prawnym
zgodnie z wymogami ustawowymi tzn. prowadza dzialalnosc zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sadowym lub innym organie ewidencji dzialalnosci
gospodarczej oraz posiadaja niezbedne uprawnienia do wykonywania prac

(

objetych przetargiem tj. posiadaja uprawnienia geodezyjne gwarantujace
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wykonanie przedmiotu

zamówienia zgodnie z wymogami ustawowymi

i

nalezyta wiedza techniczna,

c) znajduja sie w sytuacji finansowej i technicznej pozwalajacej na wykonanie
zamówienia, na co przedloza stosowne oswiadczenie,
d) zloza aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o
wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej w zakresie objetym
przedmiotem zamówieniem (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uplywem terminu skladania ofert ),
e) zloza aktualne zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków lub zaswiadczenie, ze
uzyskal przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu

(wystawione

nie wczesniej

niz 3 miesiace

przed

uplywem terminu skladania ofert),
f) zloza aktualne zaswiadczenie z Zakladu Ubezpieczen

Spolecznych

potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne lub zaswiadczenie, ze uzyskal
przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego

organu (wystawione

nie wczesniej

niz 3 miesiace

przed

uplywem terminu skladania ofert ),
g) zloza

aktualna

równowaznego

informacje
zaswiadczenia

z

Krajowego

Rejestru

Karnego

albo

wlasciwego

organu

sadowego

lub

administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okreslonym w art.24
ust!

pkt 4 -8 ustawy-Prawo zamówien publicznych (wystawione nie

wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert),
h) zloza oswiadczenie w trybie art. 22 ust! oraz art.24 ust! i ust2 ustawy
Prawo zamówien publicznych - z wykorzystaniem zalaczonego do siwz
wzoru,
i) udokumentuja wplate wadium.

l
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2) Wymagania szczególowe:
Wykonawca musi spelniac nastepujace warunki:
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a) Wykazac sie realizacja

w ostatnich

3 latach

minimum

3 obiektaa!i

o podobnym charakterze, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy

w tym okresie. Potwierdzeniem spelnienia powyzszego warunku jest
wypelnienie Zalacznika nr 2. W zalaczniku nalezy wykazac tylko obiekty
majace zwiazek z przedmiotem zamówienia.
b) Wykazac potencjal

techniczny bedacy do

dyspozycji Wykonawcy,

umozliwiajacy wykonanie niniejszego zamówienia wg Zalacznika nr 3 pkt 3 .
c) Wykazac sie odpowiednim personelem posiadajacym stosowne uprawnienia
i kwalifikacje wYmagane w dziedzinie geodezji i kartografii, który nalezy
zestawic wg Zalacznika nr 3 pkt. 1,2,3 do specyfikacji.

V.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Wykonawca zobowiazany jest do podania ceny ogólnej wartosci zamówienia
(zadania) w kwocie netto plus nalezny podatek od towarów i uslug VAT oraz
kwote brutto oddzielnie dla kazdego zadania - Zalacznik nr 1.
2. Cena oferty musi obejmowac wszystkie elementy wymienione w rozdziale 1-

Opis przedmiotu zamówienia.
3. Cena musi uwzgledniac wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.

VI.

UDZIELANIE WYJASNIEN DOTYCZACYCH
SPECYFIKACJI

1. Wykonawca moze zwrócic sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiajacy jest obowiazany
niezwlocznie udzielic wyjasnien, chyba ze prosba o wyjasnienie tresci
specyfikacji wplynela do zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed terminem
skladania ofert. Zamawiajacy jednoczesnie przekazuje tresc wyjasnienia
wszystkim Wykonawcom, którym doreczono specyfikacje istotnych warunków

zamówienia, bez ujawniania zródla zapytania. Pytania Wykonawców musza byc
sformulowane na pismie i skierowane na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,60-509 Poznan - pokój nr 219.
2. W szczególnie uzasadnionych
czasie,

~
.1

przed

specyfikacji

uplywem
istotnych

terminu
warunków

przypadkach
do

zamawiajacy

skladania

zamówienia.

ofert,

moze w kazdym

zmodyfikowac

Dokonana

w

ten

tresc
sposób
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modyfikacje

przekazuje

sie niezwlocznie

wszystkim

Wykonawcom,

którym

przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia - zgodnie z art. 38 ustA

ustawy Prawo zamówien publicznych.
3. Osoba upowazniona do kontaktów z Wykonawcamijest:
-

Pan Wlodzimierz Maczynski tel. 8410-623 (w zakresie formalnym i
merytorycznym)w godz. 8.00 - 15.00

VII. TERMINZWIAZANIAOFERTA
Wykonawcajest zwiazany oferta 60 dni od dnia uplywu tenninu skladania ofert.

VIII. WADIUM
1. Wykonawca zobowiazany jest wniesc wadium przed uplywem tenninu skladania ofert
zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy -Prawo zamówien publicznych w wysokosci:

- zadanie nr 1

1.904,00 zl

- Gmina Steszew

- zadanie nr 2

1.550,00 zl

- Gmina Tamowo Podgórne

- zadanie nr 3

2.536,00 zl

- Gmina Rokietnica

- zadanie nr 4

1.416,00 zl

-Gmina

- zadanie nr 5

1.380,00 zl

- Gmina

Kórnik, Pobiedziska, Swarzedz

Suchy Las

2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie Wykonawców, którzy nie
wniesli wadium.
3. Wadium moze byc wniesione:
- w pieniadzu,
- w poreczeniach lub gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych
4. Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca sie przelewem na wskazany rachunek
bankowy:
7910301247000000003491

6000 Bank Handlowy o/Poznan

5. Do oferty nalezy dolaczyc kserokopie polecenia przelewu.

IX.

f
,

ZA W ARTOSC

OFERT

1. Oferta musi zawierac nastepujace dokumenty:

