https ://bzp.uzp .gov.pll ZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3c..

O

gto szenie
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53

921 9 -N-2020

z dnia 2020 -0 5 -28 r.

Miasto Bialystok Wykonanie dokumentacji geoderyjnej i kartograficznej

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi
ZamieszczanieogloszeniazZamieszczanieobowi4zkowe
Ogloszenie dotycry: Zamowienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

0

zam6wienie mog4 ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy' kt6rych

dzialalnoSd, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4

realizowaly zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgdqcych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych
Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nalez4cych do jednej lub wigcej
kategorii, o kt6rych mowa w art. 22ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy rn|30yo, os6b zatrudnionych
przezzakNady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj 4cy

Nie
Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierryUpowierzyli
przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierryUpowierzyli prowadzenie
postgpowania:
Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie ptzez zamawiajqcych

Nie
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Je2eli

t*,naleiry wymienii zamawiajqcvch, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz

poda6 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi

do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lniezzamawiajqcymi z innych parfistw
czlonkowskich Unii Europejskiej

-

maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES: Miasto Bialystok, krajowy
Slonimska

1

numer identyfikacyjny 05065864000000, ul.

, 15-950 Bialystok, woj. podlaskie, paristwo Polska, tel. 85 869 62

49,

, e-mail

zzp@ttrn.bialystok.pl, , faks 85 869 62 65.
Adres strony intemetowej (URL) : www.bip.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt6rym moimauzyska6 dostgp do narzgdziiurz4dzenlub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorz4dowa
I.3) WSPOLNE UDZIELANTE ZAM6WIENIA (ieieti dotyc4flz
Podzia\ obowiqzk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzanrapostgpowaniazzamawiaj4cymi
z innych paristw czlonkowskich

Unii Europejskiej (kt6ry zzamatwaj4cych jest odpowiedzialny

Taptzeprowadzente postgpowania, czy i w jakim zakresie zaprzeprowadzenie postgpowania
odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4ay,

c4

zam6wienie bgdzie udzielane przezkrtdego z

zamawrajqcych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu inarzecz
po zo

statych zamariaj4cych)

:

r.4) KOMUNTKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpo5redni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna uzyskad
pod adresem (URL)
Tak

www.bip.bialystok.pl
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Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w
zamtiwienia
Tak

www.bip.bialystok.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji motna uryskad
pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale?y przesylad:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie
Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny spos6b:
Tak

Inny spos6b:

w formie pisemnej
Adres:

tJrzqdMiejski w Biatymstoku, Biuro Zam6wienPublicznych, ul. Slonimska

l,

15-950

Biatystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzgdzi i urz4dzerf, lub format6w plik6q
kt6re nie sq og6lnie dostgpne
Nie
Nieograniczony,pelty, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzimo2nauzyska6 pod
adresem: (URL)
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SEKCJA

II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazrva nadana zam6wienitprzez zamawiaj4cego: Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej

Numer referencyjny: DGE-L27 I .2.2020
Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi
II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czgsciowych
Zam1wienie podzielone jest na czgsci:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moZna skladad w
odniesieniu do:
wszystkich czgSci

Zamawiai4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpuj4cych czgsci lub grup
cz95ci:

Maksymalna liczba czgSci zam6wienia, na kt6re moie zostad udzielone zam6wienie jednemu
rvykonawcy:
6

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6,

zalcres, rodzaj

budowlanych lub olreflenie zapotrzebowania i wymagari

i iloit dostaw, uslug lub robdt

) aw przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:

1. Przedmiotem zam6wienia

jest wykonanie dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej.2. Opis przedmiotu zam6wienia: CZESC I Opracowanie dokumentacji geodezyjnej
stanowi4cej podstawg do wydania decyzji zatwierdzajqcej podzial nieruchomoSci oznaczonych
numerami geodezyjnymi:25713 (na 6czgsci),258,259,264,266,272,286,287,295,308,3 13,316,317,
321,325,328 (kazda na 5 czgsci),271,500 (kazda na 3 czgsci),314,315, 318, 322,326,327

na2

4
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(krtda
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stanowi4cej podstawg do wydania decyzji zatwierdzalqcej podzial nieruchomo1ci oznaczonych
numerami geodezyjnymi: 135/1, l35l2w obrgbie nr 11 - Sr6dmieScie

w obrgbie nr

12

-

(kaldana} cz95ci),747,749

Bialostoczek Pld. (kuzdana 3 czE3ci),1547ll w obrEbie nr 19

czgsci), 27413 w obrgbie nr l1

-

-

Skorupy (na 2

Sr6dmiescie (na2 czgsci). Zanawiaj1cy z opracowania

dokumentacji (dotyczy czgsci I, II) wymaga(3 egz. + tyle egzemplaruy, ile jest stron postgpowania)
uwierzrytelnionych dokument6w, protokoluzprryjgcia granic nieruchomo5ci (kopia materialu
zasobu) oraz kopii szkicu zawieraj4cego informacjg o sposobie markowania projektowanych

punkt6w grarricmych. 1) Dokumentacjg geodezyjn4 nalefi wykonad zgodnie zroryorzqdzeniem
Rady Ministr6w z dnia 7 grudnia 2A04

t

w sprawie sposobu i trybu dokonywania podzial6w

nieruchomoSci (Dz. U. nr268, po2.2663) orazzuwzglgdnieniem sposobu postgpowaniaprry
sporz4dzaniu dokument6w wymaganych w tym postgpowaniu, ich rodzaju i treSci atakhe z ustaw4

z dnia 2lsierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. 22020 r. poz. 65 ze zm.),Z)
Protok6l zprzyjgciagranic nieruchomoSci powinien byd wykonany zgodnie z $ 7 ww.

III

rozporz4dzenia. CZQSC

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie wskazania stanu

wlasnoSciowego, numer6w oraz powierzchni nieruchomo5ci przed odnowieniem ewidencji
grunt6w, kt6re weszty w sklad dzialki oznaczonq numerem geodezyjnym2Sl4 w obrgbie nr 15

-

Za1ciankigmina SupraSl. CZESC IV Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomoSci oznaczonei
nnmerem geodezyj ny m

3

40 l

lg z nieruchomo5ci4 s4siedni4 oznaczon4 numerem

udziale wlaScicieli nieruchomoSci o numerach:27411i 1002 w obrgbie nr 24

3

40 l27,

przy

- Dojlidy G6rne.

CZ$SC V Przeprowadzenie rozgraniczenianieruchomofici oznaczonej numerem geodezyjnym
T69212 z nieruchomoSci4 sqsiedni4 omaczonQ numerem 1693, przy udziale wlaScicieli

nieruchomo6ci o numerach: 172315 i788l4w obrgbie nr 16

-

Wygoda. CZESC VI

Przeprowadzenie rczgraniczenia nieruchomoSci onraczonej numerem geodezyjnym 1085 z
nieruchomoSci4 s4siedniqoznaczon4 numerem l084,przy udziale wlaScicieli nieruchomoSci o
numerach: 1067

i

103212 w obrgbie

nr 17 - Bojary. Zat'res prac: (dotyczy czEi;ci IV, Y VI)

przeprowadzenie postgpowania rczgraniczeniowego, sporz4dzenie operatu technicznego oraz

dokumentacji stanowi4cej podstawg do wydania decyzji administracyjnej i wprowadzenia zmian w
ewidencji grunt6w i budynk6w. 3. Dokumentacja przekarywanaZamawiaj4cemu, powstala z
wykonania prac okreslonych w rozdziale III pkt 2 winna by6 uwierzytelniona na koszt wykonawcy.

II.5) Gl6wny kod CPV: 71250000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV

5
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II.6) Calkowita warto5d zam6wienia (ieieli zamowiajqcy podaje informacje

o

wartoici

zam6wienia);
WartoS6 bez

VAI:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu

zahryfw

- szacunkowa calkowita

malcsymalnawartoit w calym okresie obowiqzywanio umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakup6w)

Il.7) Cry przewiduje

si9 udzielenie zam6wiefi, o

kt6rych mowa w art. 67 ust.

I pkt 6 i 7 lub w

art.l34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre5lenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostanq udzielone
zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6lub w art.134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: lubdniach:
lub
data rozpoczgcia: lub zakofirczenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Terminy wykonania poszczeg6lnych opracowari:

do 40 dni od dnia zawarcia umowy CzgSC IV,

SEKCJA

III: INFORMACJE

Czg36I,II, III

-

V VI - do 120 dni od dnia zawarciaumowy

O CHARAKTERZE PRAWNYM.

ru. 1) WARUNKT UDZLAI,U W POSTEPOWANIU

m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrgbnych przepis6w
OkreSlenie warunk6w: nie dotyczy

Informacje dodatkowe nie dotyczy

6
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III.I.2) Sytuacja finansowa lub ekonomicznt
OkreSlenie warunk6w: nie dotyczy

Informacje dodatkowe nie dotyczy

III.I.3) Zdolno5d techniczna lub zawodowa
OkreSlenie warunk6w: W celu potwierdzenia spelniania warunku wykonawca winien wykazat,

osoby skierowane do realizacji zam6wienia publiczrego, posiadaj4ce uprawnienia geodezajne z
zakresu 1 i 2 w rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U. 22020 r. poz.276
ze zm.), posiadaj4ce doSwiadczenie w wykonaniu co najmniej: a) 2 podzial6w nieruchomoSci dotyczy czgsci I, II, b) 2 dokumentacji geodezyjnych do cel6w prawnych - dotyczy czgfici III, c)

2 rozgraniczeri nieruchomoSci - dotycry czg6ci IV Y VI.
Zanawaj1cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziafu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji

zam6wieniawrazz informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstarvy wykluczenia okre5lone w art. 24 ust.

I ustawy

Pzp

lll.2.2) Zamawiaigcy przewiduje rvykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiq1cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp)

rlr.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYC H

PR.ZF.Z

WYKONA\ilC4 W CELU

wsT4pNEGO POTWTERDZENIA,2LE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENTU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w
postgpowaniu
Tak

7
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O5wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWTAUCZEN LUB DOKUMENToW, SKLADANYCH PRX,EZ
WYKONAWCE W POSTEPOWATIru NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 3
USTAWY PZP:
1. Wykonawca sklada: ils, odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji

i informacji o

dzialalnoSci gospodarczej, jeheli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 tst.5 pkt

I ustawy

Pzp,

Uwaga: W przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze S4dowym

lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej, zamawiaj4cy dla
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt

I

ustawy Pzp,

skorzysta z dokument5w znajduj4cych sig w og6lnie dostgpnych bazach danych. 2. Dokumenty

podmiot6w zagranicznych: Je2eli wykonawca ma sie&ibg lub miejsce zamieszkaniapoza
terytorium Rzecrypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 1 - sklada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajqce,2e nre otwarto jego likwidacji, ani nie ogloszono upadloSci -

wystawiony nie wczeSniej nil 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert. Jezeli w
kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, kt6rej dokument dotycry, nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa powyzej,
zastgpuje sig

je dokumentem, zawieruj1cym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy,ze

wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby,

kt6rej dokument mial dotyczyl,zlolone przed notariuszem lub przed organem s4dowym,
administracyjnym albo organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wla6ciwym ze
wzglgdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawionym nie wczeSniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert. W
przypadku w4tpliwoSci co do treSci dokumentu zlolonego przezwykonawcE, zamawiajqcy
mohe zvw6ci(, sig do wlaSciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym wykonawca ma

siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument
dotyczy, o udzielenie niezbgdnych informacji dogczqcych tego dokumentu.3. Zamawiaj4cy
Zqda od

wykonawcy, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w nazasadach

okreSlonych w art. 22austawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w
dokumentu wymienionego w pkt

8
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m.0 wYKAz 0SWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PPZEZ
wyKoNAwc4 w posTEpowANIU NA wEzwANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT I
USTAWY PZP

m.s.l) w ZAKRESTE

SPELNTANTA WARUNKoW UDZTALU W POST4POWANIU:

W zakresie warunku dotycz4cego zdolnoSci technicmej lub zawodowej: - wykaz os6b
skierowany ch przez wykonawcg do realizacj

i zam6wienia publiczne go, w szczeg6lnoSci

odpowiedzialnych zaSwiadczenie ustug, wrazz informacjami na temat ich uprawnieri
niezbgdnych do wykonania zam6wienia publicznego, doSwiadczenia, a takZe zakresu

wykonywanychprzeznie czynno5ci oraz informacj4 o podstawie do dysponowania tymi
osobami (na lub wgzal. nr 5 do SIWZ).

rrr.s.2)

w

ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

nie dotyczy

III.6) WYKAZ OSWTAUCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PPJ.EZ
wyKoNAwcq w posT4powANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

pSTyIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT

2

USTAWY PZP
nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wieniakuhdy

wykonawca, w celu potwierdzenia,2e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia

warunki udzialu w postgpowaniu, zobowi4zany jest zloiry(,:
o5wiadczenie, o kt6rym mowa w Rozdz. VII pkt

I

l)

do oferty: oddzielnie

SIWZ, czyli oSwiadczenie wstgpne (na lub

wgzal1cznika nr 2 do SIWZ),2) nawezwanie Zamawiajqcego: dokumenty, o kt6rych mowa w

rozdz.Ix SIWZ sklada odpowiednio wykonawca, kt6ry wykazuje spelnianie warunku, w
zakresie inazasadach opisanych odpowiednio w rozdz. V SIWZ. 2.W przypadku, gdy
Wykonawca, w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu, polega na
zasobach innych podmiot6w, Wykonawcazobowi1zany jest: 1) zamieScii informacjg o tych

podmiotach we wstgpnym oSwiadczeniu Wykonawcy, skladanym na podstawie art. 25a ust.

1

ustawy Pry, dotyczgcym spelnienia warunk6w udziatu w postgpowaniu i niepodlegania

wykluczeniu - w zal1cnikunr 2 do SIWZ, 2) zloZryt, oSwiadczenie, 2e w stosunku do podmiotu,
na kt6rego zasoby powoluje sig w niniejszym postgpowaniu, nie zachodz4podstawy

wykluczenia z postgpowania - w zalqczniku nr 2 do SIWZ,3) zlofit, dokumenty, w
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szczeg6lnoSci zobowiqzarie innych podmiot6w do oddania Wykonawcy do dysporycji

niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia -

ia lub wg zal. nr 4 do SIWZ), kt6re

okreSlaj4 w szczeg6lno6ci: a) zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu, b)
spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawcg, przy wykonywaniu

zam6wienia publiczrego, c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu
zam6wienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega w
odniesieniu do warunk6w udziatu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do5wiadczenia,zrealianje uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci dotycz4. W
odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, wykonawcy mogq polegai na zdolnoSciach innych podmiot6w, jesli podmioty te

zrealiruj1 roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci s4 wymagane. 3.
Wykonawca(przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia
kuzdy wykonawca), w terminie 3 dni od dnia zarieszczenia na stronie intemetowej informacji z

otwarcia ofert, przekanrje Zamawiaj4cemu oSwiadczenie o przynale2noSci lub braku
prrynaleimoSci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust.

I pkt23 ustawy

Pry,wraz z innymi wykonawcami,kt6rzy zlozyli oferty w tym postgpowaniu-Zalqcznik nr

3

do SIWZ. W przypadku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej wykonawcamoae
zloiryt,, wraz z oSwiadczeniem, dokumenty bEdl informacje potwierdzaj 4ce, Ze powiqzania z

innym wykonawc4 nie prowa dzq do zakJ6ceniakonkurencj i w postgpowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
ry.l)

OPrS

ry. l. 1 ) Tlryb udzielenia zam6wienia : P rzetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajqcy L4ila wniesienia wadium

:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet rvykonania zam6wienia:

Nie
Nalezy podad informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sig zloZenia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do

ofert katalog6w elektronicznych:
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Nie
Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza sig ztrozenie oferty wariantowej

Zloaenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko z jednoczesnymzloheniem oferty zasadruczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w
postgpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyine)

Liczba wykonawc6w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
Maksymaln a Liczba wykonawc6w

Kryteria selekcj i wykonawc6w:

IV.f .D Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:
Umowa ramowa bEdzie zawarta;

Czy przeturduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

P

rzewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej

:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obej muj e ustanowienie dynamicmego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdq zamieszczofie dodatkowe informacje dotyczqce
dynamicznego systemu zakup6w:

ll z2l

28.05.2020, 08:41

https://bzp.uzp .gov.pU ZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?id:3 c..

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloZenie ofert w
formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zloilonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do
sporz1dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV. 1.8)

Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest pnzeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
o

graniczony,

ne gocj acj e

z ogloszeniem)

Nale2y podad adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nalezy wskazad elementy, kt6rych warto5ci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu
zam6wienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej

:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicmej i jakie bgd4 warunki, na

jakich wykonawcy bgdA mogli licytowa6 (minimalne wysokoSci post4pieri):
Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicmego,roz-wiqzahi specyfikacji
technicznych w zakresie pol4czeri:
Wymagani a doty czqce rej estracj

i i identyfikacj i wykonawc6w w aukcj i eleklronicznej

:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloiryli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifrkowani do nastgpnego
etapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
1Y.2.2)

Kryteria

Kryteria

T.naczenie

cena

60,00

termin opracowania dokurnentacj i 20,00
doSwiadczenie geodety

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedurT, o kt6rej mowa w art.24aa ust.

I ustawy

Pzp (przetaurg

nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowaryjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re muszq spelniad wszystkie oferty:

Przewidziane jestzastrzehenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez
przeprowadzenia negocj acj i
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale2y poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagan zamawiaj1cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawilirozwi1zarua stanowiqce podstawg do skladania ofert, jeheli zarnawiaj4cy przewiduje
nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:
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Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiqzail:
Nale2y poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia dehniuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4
odpowiada6 wszystkie oferty

:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjompoprzez
zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicznej:
Wymaganiadotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne wz4dzeh informatycznych:
Spos6b postgpowania w toku licytacji elekhonicmej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci

postqpieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy,ktSrry nie

zlo\li

nowych post4pief, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacj i elektronicznej

:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do treSci zawieranej umowy w
sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagani a doty czEce zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy

:

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY
Pzewiduje

sig istotne zmiany postanowiefizawartej umorvy

w stosunku do treSci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskazad zakres, charakter zmianoraz warunki wprowadzenia zmianl.
Zgodnie z treSci4 $ 9 projektu umowy: 1. Zgodnie ze zlohon4 ofert4 w realizacji zam6wienia bgd4

uczestniczyi osobaly posiadaj4ce uprawnienia geodezyjne z zakresu

I i2 w rozumieniu

ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.22020 r. poz.276 ze zm.), posiadajqce doSwiadczenie
zgodnie ze zloaonaofert4, tj.: ...2. Wykonawcamohe dokonywa6 zmiany osoby/os6b wskazanych

w ust.

I , jedynie

za uprzedni4 zgod4 Zamawiaj1cego. Zmiana kt6rejkolwiek z os6b w trakcie

realizacjiprzedmiotowej umowy musi by6 uzasadnionaprzezWykonawcg na piSmie. Nowa osoba
musi posiada6 doSwiadczenie i uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnoSci wymaganych

w SIWZ i nie mniejszenizprzedstawione w ofercie. Zmianaos6b, o kt6rych mowa w ust.

1

wymaga sporz4dzenia aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufoym (ie1eli dotyczy):

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakteze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:
Data: 2020-06-08, godzina: 12:00,
Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglEdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia

(ytrzetargnieograniczony,przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazai powody:
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Jqzyklub jgzyki, w jakich mogq by6 sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
postgpowaniu
>

jEryk polski

IV.6.3) Termin zwiqzania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)

IV6.4) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w prrypadku
nieprzyznania 5rodk6w, kt6re mialy by(,przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub czgSci
zam6wienia:
IV.6.5) Informacj e dodatkowet

CzqS(,
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanowi4cej podstawg do wydania
l Nazwa:
nr:
decyzji zatwierdzaj4cej podzial nieruchomoSci
1)

Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalves, rodzaj i iloit dostow, uslug lub robdt

budowlanych lub olcreflenie zapotrzebowania i wymagari) a w pnzypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane:Opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanowi4cej podstawg do wydania decyzji
zatwierdzai4cej podzial nieruchomoSci oznaczonych numerami geodezyjnymi: 25713 (na 6czg{;ci),258,

259,264,266,272,286,287,295,308,313,316,317,321,325,328 (kazdana 5 czgsci),Z71, 500
(kaidana 3 czgSci),314,315,318,322,326,327 (kuzdana2
2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefir(CPV):

7

1

250000- 5,

7 13

czEScT)

w obrgbie nr

18

-

Pieczurki.

54300-7

3) Warto5d czgSci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):
Warto5d bez

VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi4cach:

okres w dniach: 40
data rozpoczEcia:
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data zakoriczeria:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin opracowania dokumentacj i 20,00
doSwiadczenie geodety

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanowi4cej podstawg do wydania
CzgS(,
2 Nazwa:
decyzji zatwierdzajqcejpodzialnieruchomoSci
nr:
1)

Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit,

zalcres, rodzaj

i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w pruypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane:Opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanowi4cej podstawg do wydania decyzji
zatwierdzajqcej podzial nieruchomolci omaczonych numerami geodezyjnymi: 135/1, 13512 w obrgbie

nr

11

- Sr6dmiesci e (kuldana2

czgsci),747,749 w obrgbie nr 12

-

Bialostoczek Pld. (kahdana3

czgsci), 1547ll w obrgbie nr 19 - Skorupy (na2 czgsci),27413 w obrgbie nr 11 - Sr6dmiescie (na2
czg6ci).

2) Wsp6lny Slownik Zam6w ieir(CP\r) : 7 1250000 -5, 7 13 5 4300 -7

3) Warto5d czgsci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):
WartoSc bez

VAI:

Waluta:

4)

Czars

trwania lub termin rvykonania:

okres w miesiqcach:
okres w dniach: 40
data rozpoczgcia:

datazakohczeria:
5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin opracowania dokumentacj i 20,00
doSwiadczenie geodety

q INT0RMACJE

20,00

DODATKOWE:

Opracowanie dokumentacji geoderyjnej w zakresie wskazania stanu

Czg56,
wlasnoSciowego, numer6w oraz powierzchni nieruchomo5ci przed odnowieniem
3 Nazwa:
nr:
ewidencji grunt6w, kt6re weszty w sktad dzialki oznaczonej numerem
geodezyjnym2Sl4 w obrgbie nr 15
1)

-

Za{cianki gmina Supra6l.

Kr6tki opis pruedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i iloit dostaw uslug lub robdt

budowlanych lub olveilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowaryjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane:Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie wskazania stanu wlasnoSciowego,
numer6w oraz powierzchni nieruchomoSci przed odnowieniem ewidencji grunt6w, kt6re weszly w
sklad dziatrki oznaczonej numerem geodezyjnym2Sl4 w obrgbie nr l5

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CPV):

7

1250000-5,

7 13

-

Za6cianki gmina SupraSl.

54300-7

3) Warto5d czgSci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):
WartoSd bez

VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi4cach:

okreswdniach:50
data rozpoczgcia:
data zakofrczenia:

5) Kryteria oceny ofert:
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opracowania dokumentacj 20,00
doSwiadczenie geodety

20,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Czg56
1)

nr:

4 Nazwa: Przeprowad zenie rozgrarriczeria nieruchomoSci

Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i iloi6 dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olveilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie ztpottzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane:Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomoSci oznaczonej numerem geodezyjnym

340II9 z nieruchomoSci4 s4siedni1ozrmlczonQ numerem340127,przy udziale wlaScicieli
nieruchomoSci o numerach: 27411i 1002 w obrgbie nr 24

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiertt(CPv):

7

1

250000- 5,

-

7 13

Dojlidy G6me.

54300-7

3) Warto56 czgsci zam6wienia(ieteli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):
WartoS6 bez

VAI:

Waluta:

4) Czas trrvania lub termin wykonania:
okres w miesi4cach:
okres w dniach: 120
data rozpoczgcia:
data zakoriczenia;

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin opracowania dokumentacj i 20,00
doswiadczenie geodety

o
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CzgSd

1)

nr: 5 Nazwa:

Przeprow adzenie rozgrariczenia nieruchomoSci

Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zabes, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymogari) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane:Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomoSci oznaczonej numerem geodezyjnym
169212 z nieruchomoSci4 s4siedni4 oznaczonq numerem 1693, przy ludziale wlaScicieli nieruchomoSci

o numerach: 172315 i78814 w obrgbie nr 16

-

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieir(CPv):

250000- 5,

7

1

Wygoda.
7 13

54300-7

3) Warto5d czgSci zam6wienia(ieZeli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):
WartoSi bez VAI:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi4cach:
okres w dniach: 120
data rozpoczgcia:
data zakoitczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

T.naa.zenie

cena

60,00

termin opracowania dokumentacj i 20,00
doSwiadczenie geodety

q INT0RMACJE

Czg56
1)

nr:

20,00

DODATKOWE:

6 Nazwa: Przeprow adzenie rozgraniczenia nieruchomoSci

Krdtki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit,

zalcres, rodzaj

i iloit dostqw, uslug lub rob6t

budowlanych lub olcreSlenie zapotrzebowania i wymagafi) a w pmypadku partnerstwa

innowacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

2O

z2l

28.05.2020,08:41

https ://bzp.uzp .gov.pV ZP 400PodgladOpublikowanego.aspx?id:3c.

budowlane:Przeprowadzenie rczgraticzenia nieruchomoSci ozrraczonej numerem geodezyjnym 1085
z nieruchomoSci4 s4siedniEoznaczon4 numerem 1084, przy udziale wlaScicieli nieruchomoSci o

numerach: rc67

i

103212

w obrgbie w

17

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieir(CPv):

-

Bojary.

7

250000- 5, 7 13 54300-7

1

3) Warto56 czgSci zam6wienia(ieZeli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):
WartoSd bez

VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi4cach:
okres w dniach: 120
data rozpoczqcia:

dataz*oftczeria:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin opracowania dokumentacj i 20,00
do5wiadczenie geodety

20,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:
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