Szczecin: Modernizacja szlaku żeglownego na Odrze swobodnie płynącej w celu zapewnienie
zimowego lodołamania: Rejon m. Kostrzyn nad Odrą, rz. Odra km 613,5-614,7
Numer ogłoszenia: 448406 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Tama Pomorzańska
13A, 70-030 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4411200, faks 091 4411300.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgw.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja szlaku żeglownego na Odrze
swobodnie płynącej w celu zapewnienie zimowego lodołamania: Rejon m. Kostrzyn nad Odrą, rz. Odra
km 613,5-614,7.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych (wtórnika) wraz z
pozyskaniem, przetworzeniem oraz analizą danych foto, gps i hydrograficznych dla zadania pn.:
Modernizacja szlaku żeglownego na Odrze swobodnie płynącej w celu zapewnienie zimowego
lodołamania: Rejon m. Kostrzyn nad Odrą, rz. Odra km 613,5-614,7 oznaczonej kodem CPV 71354000-4
- Usługi sporządzania map oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji.
2.W zakres prac wchodzi: a.Wykonanie aktualizacji mapy sytuacyjno- wysokościowej do celów
projektowych (wtórnika) w skali 1:1000 w wersji elektronicznej w formacie .dwg. Obszar objęty
pomiarem obejmuje pas lądu o szerokości około 40,0 m licząc od linii wody po polskiej stronie oraz
dodatkowo musi uwzględniać pomiar główek ostróg po stronie niemieckiej. Zaktualizowaną mapę
sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych (wtórnik) należy zarejestrować w odpowiednim
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Opracowanie musi spełnić warunki ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 z późn. zm.). b.Wykonanie
dokumentacji fotograficznej z lokalizacją GPS od strony wody oraz opracowań zbiorczych w formacie
.kmz i .dwg uwzględniającej kierunek wykonania zdjęć dla przedmiotowego odcinka. c.Wykonanie min.
4 podłużnych profilów sondażowych dla rz. Odry dla przedmiotowego odcinka (min. 5 km sondowań).
d.Analiza danych hydrograficznych i hydrologicznych będących wynikiem wykonanych sondowań w
latach 2003 i 2008 r. oraz wykonanych pomiarów sondażowych (o których mowa w ppkt. c) dla
sporządzenia przekrojów. e.Wykonanie wizualizacji przestrzennej w postaci modelu numerycznego 3D w
systemie Autodesk Civil 3D. f.Udostępnienie przetworzonych danych i wyników analiz w systemie
informatycznym Autodesk MapGuide 6,5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAWIERA ROZDZIAŁ XIV SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.
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: Zakończenie: 23.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
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
o Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego
warunku
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi się wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał należycie lub wykonuje: a) co najmniej 1 pracę podobną do przedmiotu
zamówienia. Za pracę podobną Zamawiający uzna: wykonanie pomiarów sytuacyjnowysokościowych wraz z częścią sondażową na odcinku cieku o długości minimum 1,0 km
oraz b) co najmniej 1 wdrożenie dotyczące przetworzenia i udostępnienia danych
geodezyjnych oraz hydrograficznych w systemie Autodesk MapGuide 6,5. Ocena
spełnienia warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie
potwierdzających go dokumentów.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego
warunku
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w wykonywaniu
zamówienia co najmniej dwoma osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia
umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia tj. min. jedna osoba
posiadająca uprawnienia geodezyjne i min. jedna osoba posiadająca uprawnienia
hydrograficzne - należy przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadane
uprawnienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
na podstawie potwierdzających go dokumentów
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia powyższego
warunku
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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
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;
 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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)
odpowiednie pełnomocnictwa, dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia
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: www.rzgw.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Tama Pomorzańska
13A, 70-030 Szczecin, pok. nr 128.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.11.2013 godzina 09:00, miejsce: ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, pok. nr 128.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do Biuletynu Zamówień Publicznych,
zamieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu
04.11.2013 r.

