OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego (art. 40.ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)
I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.
Powiat Łomżyński 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax.(0-86) 2156900. e-mail:
starosta.blm@powiatypolskie.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych o wartości nie przekraczającej
207 tysięcy euro.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna do pobrania na stronie internetowej
http://www.powiatlomzynski.pl/bip/
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Rodzaj usługi ; usługi geodezyjne - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), prowadzonej w
systemie TurboEwid, obejmującej obręby: Andrzejki, Kisiołki, Boguszyce, Dłużniewo, położone w gminie Łomża, powiat
łomżyński, woj. podlaskie, w podziale na część „a” (2 obręby ) i część „b” (2 obręby ), położonych na terenie gminy

Łomża.
1. Zakres prac obejmował będzie:
1.1 Założenie ewidencji budynków i lokali, w tym:
1.1.1 Pomiar nowych konturów budynków i dobudówek, których brak w prowadzonej bazie ewidencji gruntów, budynków i
lokali oraz pomiar zmienionych konturów budynków i dobudówek,
1.1.2 Pozyskanie ewidencyjnych danych opisowych do ewidencji budynków i lokali,
1.1.3 Uzupełnienie zbioru danych ewidencyjnych budynków i lokali.
1.2 Aktualizacja użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym:
1.2.1 Analiza ortofotomapy, planów urządzania lasów, ewidencji i wyników wywiadu terenowego,
1.2.2 Uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, które rowy o nieustalonym stanie posiadania
stanowią urządzenia melioracji wodnej szczegółowej, a które są ciekami naturalnymi lub są innymi urządzeniami
wodnymi.
1.2.3 Wyodrębnienie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w celu ustalenia, kto jest ich posiadaczem poprzez
ustalenie granicy pomiędzy nieruchomościami przylegającymi do rowu oraz przypisanie klas i użytków gruntów
przyległych,
1.2.4 Pomiar zmienionych konturów użytków w terenach zabudowanych,
1.2.5 Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.09.2012r.,
w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r. poz.1246). Nie dotyczy rowów szczegółowych
melioracji wodnych.
1.3 Zastąpienie danych określających położenie punktów granicznych współrzędnymi dokładniejszymi, w tym:
1.3.1 Obliczenie współrzędnych punktów granicznych działek,
1.3.2 Wyodrębnienie punktów granicznych działek wymagających przeprowadzenia postępowania w trybie przepisów
określonych w § 37,38 i 39 rozporządzenia o egib,
1.3.3 Zastąpienie dotychczasowych danych dotyczących położenia punktów granicznych w bazie egib, dokładniejszymi
współrzędnymi obliczonymi w ramach niniejszego opracowania i skorygowanie przebiegu granic klasoużytków
związanych z granicami działek,
1.3.4 Obliczenie pól powierzchni działek oraz wykonanie porównawczego zestawienia obliczonych powierzchni działek z
powierzchniami działek wykazanymi w aktualnej ewidencji gruntów. W przypadku rozbieżności w powierzchni
przekraczającej dopuszczalne odchyłki jaka obowiązywała przy obliczeniach metodą analityczno-graficzną , wyjaśnie i
opisanie przyczyn,
1.3.5 Wprowadzenie do bazy egib powierzchni działek i klasoużytków z zachowaniem zasad określonych w § 68 ust.1-3
rozporządzenia, w sprawie standardów technicznych (Dz.U. 263 poz.1572 z 2011r),
1.3.6 Zbadanie zgodność treści Księgi Wieczystej w dziale I i II z istniejącymi zapisami w ewidencji gruntów i budynków.
Wprowadzenie do bazy egib brakujących numerów KW i uzupełnienie istniejące nr.KW pełnymi numerami.
1.4 Opracowanie operatu skompletowanego w teczkach wiązanych oraz w postaci numerycznej,
1.5 Uzupełnienie informatycznej bazy danych (graficznej i opisowej) prowadzonej w PODGiK o dane, o których mowa
w pkt 1.1 – 1.5.
1.6 Aktualizacja rastrowych map zasadniczych o zmiany wynikłe z realizacji punktów 1.1 – 1.5

1.7 Wykonanie innych czynności niezbędnych do wykonania założonego celu, a których nie można było przewidzieć
w trakcie opracowania niniejszych warunków technicznych.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

V. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: 15 listopad 2015r.

VII. Kryteria oceny ofert.
1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:
90% - cena przedmiotu zamówienia
10% - gwarancja
W kryterium cena, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena), zostanie
zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych = ---------- x 100 x waga kryterium 90%
punktów Co
gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Co – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
90% – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez
cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 90%.
W kryterium gwarancja, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najwyższy wskaźnik (gwarancja),
zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Gb
zdobytych = ---------- x 100 x waga kryterium 10%
punktów Gn
gdzie:
Gb – gwarancja badana
Gn – gwarancja najdłuższa
100 – wskaźnik stały
10% – procentowe znaczenie kryterium gwarancji
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie gwarancji badanej oferty przez
gwarancję najdłuższą i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 10%.
Oceniane będą oferty, które spełnią wymóg minimum 3 lat gwarancji a maksymalnie 5 lat gwarancji licząc od daty odbioru
końcowego.
2. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie
mniejsza) liczba punktów.
2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. Informację na temat wadium.
Nie wymaga się wniesienia wadium.
IX. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 pokój 304 do dnia
11 marca 2015 r. do godz.10.00
Łomża dnia 2015-02-16

WICESTAROSTA
Lech Marek Szabłowski

