Częstochowa, 2014-04-11

GK.271.6.2014

Częstochowa: Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do
aktualizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki
ewidencyjnej Częstochowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217
Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3707100, faks 34 3707170.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie
dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki
ewidencyjnej Częstochowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4)

Określenie

przedmiotu

oraz

wielkości

lub

zakresu

zamówienia:

Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków
jednostki

ewidencyjnej

Częstochowa.

ZADANIE

1:

Przedmiotem

opracowania

jest

sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków działek, których
granice są zgodne z rzutem poziomym ścian, znajdujących się na nich budynków.
W

ramach

aktualizacji

(działek

wydzielonych

(po

obrysie

budynku))

należy:

-przeanalizować dane zawarte w materiałach znajdujący się w zasobie geodezyjnym
i kartograficznym, -w oparciu o pozyskane dane dla wszystkich działek wykonać
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Waszyngtona 5, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-78-32, fax. 34 37-07-183
www.czestochowa.pl, gk@czestochowa.um.gov.pl
-

wznowienie granic w trybie art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, -sporządzić
odpowiednią

dokumentację

zawierającą

wykaz(y)

zmian

danych

ewidencyjnych

dotyczących działek i budynków, -całość dokumentacji należy złożyć w operatach
technicznych skompletowanych odrębnie dla każdego obrębu. Zakres opracowania opisany
w SIWZ. ZADANIE 2 : Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do
aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych. Aktualizacją
należy objąć 111 działek położonych w obrębie Kiedrzyn w rejonie ulic: Sejmowej,
Ludowej,

Sucharskiego.

Działki

te

przeznaczone

są

w

miejscowym

planie

zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne oraz wewnętrzne i stanowią
własność Gminy Miasto Częstochowa. Zakres opracowania opisany w SIWZ. ZADANIE 3:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów
i budynków w zakresie zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych oraz
aktualizacji ewidencji budynków. W ramach aktualizacji użytków należy zweryfikować
w terenie prawidłowość zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych.
W przypadku stwierdzenia innego stanu niż wykazany w ewidencji gruntów i budynków,
należy wykonać aktualizację i sporządzić odpowiednią dokumentację zawierającą wykazy
zmian danych ewidencyjnych. W ramach aktualizacji budynków należy porównać stan
istniejący w ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym w terenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieżności należy wykonać aktualizację (w razie konieczności nowy pomiar)
i sporządzić odpowiednią dokumentację zawierającą w zależności od potrzeb wykazy zmian
danych ewidencyjnych lub arkusze danych ewidencyjnych budynków. Zakres opracowania
opisany w SIWZ. ZADANIE 4 : Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie danych do
weryfikacji i aktualizacji mapy ewidencyjnej. W ramach zamówienia należy wykonać prace
kameralne polegające na analizie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym, ponownym obliczeniu współrzędnych punktów granicznych
na podstawie danych wykazanych na szkicach polowych zawartych w operacie z założenia
ewidencji gruntów oraz sporządzeniu stosownej dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji
treści mapy ewidencyjnej. Przedmiot opracowania stanowi część działki nr 1229, obręb 434
- Gnaszyn Górny (ul. Druciana) wyznaczoną przez punkty graniczne o identyfikatorach
podanych w SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.
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: Okres w dniach: 90.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.3)

WARUNKI

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

OPIS

SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Niepodleganie

wykluczeniu

na

podstawie

art.

24

ustawy

Prawo

zamówień

publicznych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej jedną
osobą z uprawnieniami z zakresu 2 (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne).
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

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 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie

robotami

budowlanymi,

wraz

kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia i

z

informacjami

wykształcenia

na

temat

ich

niezbędnych

do

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3

•

oświadczenie,
zamówienia,

że

osoby,

posiadają

które

wymagane

będą

uczestniczyć

uprawnienia,

jeżeli

w

wykonywaniu

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;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.oświadczenie złożone w ofercie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku spółek
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cywilnych w ofercie należy złożyć oświadczenie dotyczące zarówno spółki, jak i każdego ze
wspólników. 2.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja, że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych - zawarta w druku OFERTA załącznik SIWZ. 3.Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to: 3.1)
zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.1. lit. b specyfikacji, składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
3.2) Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 3.1) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.3) Jeżeli w kraju
miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 3.1), zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis podpunktu 3.2) stosuje się odpowiednio.
4.W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum)
lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć
dokumenty wymienione w punkcie 6.2. specyfikacji (lub w punkcie 6.3.2. specyfikacji jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej wraz z dokumentem wymienionym w punkcie 6.2. lit. d SIWZ). Pozostałe
dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy
Prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz
osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Ww. zobowiązanie musi zostać załączone do oferty przetargowej w oryginale. 6.
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie
5 lit.

b

specyfikacji

polega

na

zasobach

innych

podmiotów,

kopie

dokumentów

potwierdzających spełnianie tego warunku, dotyczące odpowiednio wspólników konsorcjum
lub innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub przez
pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w
odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów
(każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).

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: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://bip.czestochowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
aswierczynska@czestochowa.um.gov.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 22.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi
Interesanta (parter) stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji ul. Śląska 11/13, 42-217
Częstochowa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).
IV.4.16)

Informacje

dodatkowe,

w

tym

dotyczące

finansowania

projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
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
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Numer ogłoszenia :124374-2014
Data zamieszczenia : 11.04.2014r.
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