Łobez, dnia 21 lipca 2010 r.
OA.KS. 343-5/10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych
Powiat Łobeski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łobzie, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami )
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie robót geodezyjnych na gruntach Skarbu Państwa”
Zamawiający: Powiat Łobeski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łobzie, ul. Konopnickiej 41,
73-150 Łobez tel. (091)39 76 099, fax. ( 091) 39 75 603, e-mail: przetargi@powiatlobeski.pl
Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o o wartości nie
przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami ).
Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych
warunków zamówienia można odebrać osobiście w Starostwie Powiatowym w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41,
w godzinach od 7³º do 15³º, za pośrednictwem poczty lub na stronie internetowej http:/spow.lobez.ibip.pl.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót geodezyjnych na gruntach Skarbu Państwa.
Zakres prac obejmuje przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
sklasyfikowanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

dotychczas

nie

Kod CPV 71354300-7 – Usługi badań katastralnych
Termin wykonania zamówienia: 15.10.2010 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2) Za spełnienie warunków określonych w Zamawiający uzna jeżeli Wykonawcy:
a) złożenie wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt 6 SIWZ
3) Ocena w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku
wątpliwości co do treści oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wzywa Wykonawcę w określonym przez
siebie terminie do złożenia wyjaśnień. Brak jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego
spełnianie wymagań określonych w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia.
4) Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub nie zaproszonego do składania ofert,

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa
następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.),
załącznik nr 2
b) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),
załącznik nr 3
c) Uprawnienia zawodowe.
d) Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom zgodnie z
załącznikiem nr 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia
podwykonawcy, informację o tym pkt należy pominąć.
e) Zaakceptowany wzór umowy. załącznik nr 5
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych i uzupełniających.
Wadium nie będzie wymagane
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie: cena – 100 %
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Łobzie,
ul. Konopnickiej 41, sekretariat. Termin składania ofert upływa 29 lipca 2010 r. o godz. 10,00. Otwarcie ofert
nastąpi 29 lipca 2010 r. o godz. 10:15.
Termin związania ofertą: Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni.

SIWZ – do pobrania

