
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Suski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181675

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 5 b

1.5.2.) Miejscowość: Sucha Beskidzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 338757800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsuski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-060c47c4-e0d0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00187113/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-31 13:49

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037005/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Dokumentacja geodezyjna do celów prawnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
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SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i przedłożenia
dokumentów został opisany w SWZ W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunków korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji wynosi 150 MB, a
plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 50 MB.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1
ustawy, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Poświadczenia
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać notariusz. Ponadto szczegółowe zasady
poświadczania różnych kategorii dokumentów określa Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej W zakresie nieuregulowanym
ustawą lub niniejszą SWZ do podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia ws. podmiotowych
środków dowodowych. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się znakiem
postępowania: WZ. 272.17.2022, ZŁOŻENIE OFERTY W POSTĘPOWANIU
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Wraz z formularzem należy złożyć pozostałe dokumenty wskazane w pkt 7.7 SWZ.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego
postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Forma elektroniczna oznacza opatrzenie dokumentu elektronicznego (pliku) kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika dostępnej na
stronie:https://miniportal.uzp.gov.pl/ SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY
SKŁADANIA OFERT) W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub na adres poczty elektronicznej wskazany w rozdz. 1 SWZ. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
(Numerem ogłoszenia BZP/Nr referencyjny lub Identyfikatorem postępowania –które są podane m.in. na miniPortalu). Dokumenty
elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w rozdz. 1
SWZ adres email pozostałe informacje w swz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.3.14 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1.3.14.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Suski , siedziba ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka;
1.3.14.2 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Witold Korzec, e-mail: bip@powiatsuski.pl;
1.3.14.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na „Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnych (postępowanie nr WZ.272.17.2022)
prowadzonym w trybie podstawowym;
1.3.14.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
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1.3.14.5 okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od przepisów ustawy Pzp
(zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy protokół postępowania wraz z załącznikami przechowywany jest przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy) umowy o dofinansowanie oraz nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym
rzeczowym wykazem akt określonym przepisem prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze
względu na to, że materiały będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum
państwowego
1.3.14.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
1.3.14.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;
1.3.14.8 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.3.14.9 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określono w rozdz 1 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.272.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej, która winna zawierać: wykaz synchronizacyjny oraz mapę do
celów prawnych, dla niżej wymienionych działek ewid.: 
działki ewid. nr 380/4, 444/1, 592/1, 619, 620, 623, 624/2, 626, 627, 631, 632, 638/3, 990, 993, 995, 1002, 1454/26, 1533,
1538, 1549, 1550, 1552, 1557, 1564, 1568, 1570/2, 1574, 1575/7, położone w Hucisku,
pozostałe informacje w swz

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71353200-9 - Usługi opomiarowania

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy stanowiących nie więcej niż 50 % wartości
zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu części prac objętych przedmiotem zamówienia podstawowego (dla innych
działek w tych samych lub innych miejscowościach na terenie powiatu suskiego), zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego w przypadku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu lub zwiększenia na ten cel środków, na warunkach
analogicznych do określonych w niniejszym postępowaniu.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdz. 13 SWZ
13.1 Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (w %) Liczba możliwych do uzyskania punktów
1 Cena (C) 60 % 60 punktów
2 Gwarancja i rękojmia (G) 40% 40 punktów

a) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

b) Punkty za kryterium „Gwarancja i rękojmia” zostaną przydzielone w następujący sposób:
Gwarancja i rękojmia na okres 24- 29 m-cy: 0 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 30 m-cy: 4 punkty
Gwarancja i rękojmia na okres 31-35 m-cy: 10 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 36 m-cy: 16 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 37--41 m-cy: 22 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 42 m-cy: 28 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 43-47 m-cy: 34 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 48 m-cy i więcej: 40 punktów

Najkrótszy okres gwarancji i rękojmi, wymagany przez Zamawiającego : 24 miesiące (podanie niższego okresu gwarancji spowoduje
odrzucenie oferty)
Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi, uwzględniany przy ocenie ofert : 48 miesięcy
Wykonawca musi zaproponować termin gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach tj. 24 lub 25 … lub 46 lub 47 lub 48 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca
wskazał minimalny okres gwarancji i rękojmi tj. 24 miesięcy, natomiast gdy Wykonawca wskaże okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż
48 m-cy do obliczeń Zamawiający przyjmie 48 m-cy..

13.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą
punktację (odrębnie dla każdej części).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.2.2 Część nr 2: Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej, która winna zawierać: wykaz synchronizacyjny oraz
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mapę do celów prawnych, dla niżej wymienionych działek ewid.: 

działki ewid. nr 206/11, 485/2, 507/3, 507/4, 507/38, 507/56, 507/64, 507/70, 561/15, 692/2, 700/2, 701/2, 1011/3, 1162,
1657/4, 1657/6, 1662/2, 1664, 1665, 1668, 1669, 1676/2, 1677/2, 1681/1, 1716/1, 1902, 1909, 2026/21, 2026/22, 2058/2,
2069/1, 2241/1, 2354/15, 2693/14, 2693/19, 2763, 2790/2, 2798, 2826, 3006, 3007, 3010/2, 3012, 3016, 3017/2, 3020/2,
3021/2, 3024/2, 3025/2, 3039/40, 3134/8, 3340/1, 3344/4, 3413/2, 3586/3, 3664/24, 3664/25, 3706/2, 3891/4, 4050/2,
4371/7, 4376/7, 4377/3, 4377/5, 4378, 4447/3, 4550/3, 4735/12, 4736/10, 4736/14, 4736/20, 4736/21, 4740/3, 4745/6,
4747/3, 5141/14, 5172/4, 5781/2, 5785, 5847/17, 5939/2, 5962/6, 5964/3, 6025/2, 6288/10, 6351/54, 6368/4, 6374/14,
6396/2, 6692/6, 6694/4, 8390, 8391, 8392, 8393, 8396, 8397, 8398, 8403, 8404/1, 8406, 8407, 8409/2, 8410/3, 8410/5,
8414/1, 8415/2, 8418/3, 8420/5, 8421, 8422, 8423/2, 8424, 8432, 8436, 8437, 8439, 8445, 8446, 8448, 8452, 8456/2, 8462,
8463/1, 8464/2, 8466/2, 8468/1, 8471, 8472, 8477, 8478, 8479/1, 8480, 8481, 8482, 8483, 8486/1, 8486/2, 8487, 8488,
8490/1, 8498/1, 8498/2, 8498/3, 8510/1, 8513/2, 8528/3, 8529/8, 8530, 8534/1, 8535/1, 8535/2, 8536/1, 8541, 8547/5,
8550/1, 8551/1, 8551/2, 8552/24, 8552/25, 8552/26, 8555/9, 8555/10, 8557, 8558, 8560/1, 8562, 8563, 8564, 8565, 8566,
8568, 8569/1, 8570/4, 8571, 8572, 8574, 8576/6, 8577, 8581, 8582/1, 8582/2, 8582/3, 8583, 8589/2, 8590/2, 8591/1,
8591/2, 8591/3, 8591/5, 8591/6, 8591/7, 8592, 8593/1, 8593/2, 8595/2, 8596, 8597/1, 8598, 8599, 8600/1, 8600/3, 8600/6,
8600/8, 8600/9, 8600/10, 8600/13, 8605, 8606/1, 8606/3, 8607/1, 8607/2, 8607/3, 8608/1, 8608/2, 8689, 8989, 9218, 9234,
położone w Krzeszowie
pozostałe informacje w swz

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71353200-9 - Usługi opomiarowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy stanowiących nie więcej niż 50 % wartości
zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu części prac objętych przedmiotem zamówienia podstawowego (dla innych
działek w tych samych lub innych miejscowościach na terenie powiatu suskiego), zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego w przypadku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu lub zwiększenia na ten cel środków, na warunkach
analogicznych do określonych w niniejszym postępowaniu.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdz. 13 SWZ
13.1 Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (w %) Liczba możliwych do uzyskania punktów
1 Cena (C) 60 % 60 punktów
2 Gwarancja i rękojmia (G) 40% 40 punktów

a) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

b) Punkty za kryterium „Gwarancja i rękojmia” zostaną przydzielone w następujący sposób:
Gwarancja i rękojmia na okres 24- 29 m-cy: 0 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 30 m-cy: 4 punkty
Gwarancja i rękojmia na okres 31-35 m-cy: 10 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 36 m-cy: 16 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 37--41 m-cy: 22 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 42 m-cy: 28 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 43-47 m-cy: 34 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 48 m-cy i więcej: 40 punktów

Najkrótszy okres gwarancji i rękojmi, wymagany przez Zamawiającego : 24 miesiące (podanie niższego okresu gwarancji spowoduje
odrzucenie oferty)
Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi, uwzględniany przy ocenie ofert : 48 miesięcy
Wykonawca musi zaproponować termin gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach tj. 24 lub 25 … lub 46 lub 47 lub 48 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca
wskazał minimalny okres gwarancji i rękojmi tj. 24 miesięcy, natomiast gdy Wykonawca wskaże okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż
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48 m-cy do obliczeń Zamawiający przyjmie 48 m-cy..

13.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą
punktację (odrębnie dla każdej części).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej, która winna zawierać: wykaz synchronizacyjny oraz mapę
do celów prawnych, dla niżej wymienionych działek ewid.: 

działki ewid. nr 89, 336, 342, 392/1, 498/2, 596/1, 637/6, 701/2, 701/5, 915/1, 1094, 1097, 1098, 1106, 1152, 1174/1, 1331,
1423/3, 1528/7, 1649, 1689/1, 1695/7, 2549/2, 2584, 2641/1, 2641/2, 2643, 2646, 2647, 2832, 2865, 2879/1, 2891/13,
3053/4, 3053/7, 3094, 3098, 3102, 3103, 3108, 3109, 3115, 3116/1, 3147, 3190/6, 3423/1, 3431/1, 3432, 3433/2, 3433/5,
3439/1, 3441, 3442/2, 3443/1, 3446, 3451/1, 3474/1, 3476, 3484/3, 3486, 3502/1, 3503, 3507, 3511, 3533, 3534, 3536,
położone w Kurowie,
pozostałe informacje w swz

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71353200-9 - Usługi opomiarowania

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy stanowiących nie więcej niż 50 % wartości
zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu części prac objętych przedmiotem zamówienia podstawowego (dla innych
działek w tych samych lub innych miejscowościach na terenie powiatu suskiego), zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego w przypadku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu lub zwiększenia na ten cel środków, na warunkach
analogicznych do określonych w niniejszym postępowaniu.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdz. 13 SWZ
13.1 Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (w %) Liczba możliwych do uzyskania punktów
1 Cena (C) 60 % 60 punktów
2 Gwarancja i rękojmia (G) 40% 40 punktów

a) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
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------------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

b) Punkty za kryterium „Gwarancja i rękojmia” zostaną przydzielone w następujący sposób:
Gwarancja i rękojmia na okres 24- 29 m-cy: 0 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 30 m-cy: 4 punkty
Gwarancja i rękojmia na okres 31-35 m-cy: 10 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 36 m-cy: 16 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 37--41 m-cy: 22 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 42 m-cy: 28 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 43-47 m-cy: 34 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 48 m-cy i więcej: 40 punktów

Najkrótszy okres gwarancji i rękojmi, wymagany przez Zamawiającego : 24 miesiące (podanie niższego okresu gwarancji spowoduje
odrzucenie oferty)
Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi, uwzględniany przy ocenie ofert : 48 miesięcy
Wykonawca musi zaproponować termin gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach tj. 24 lub 25 … lub 46 lub 47 lub 48 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca
wskazał minimalny okres gwarancji i rękojmi tj. 24 miesięcy, natomiast gdy Wykonawca wskaże okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż
48 m-cy do obliczeń Zamawiający przyjmie 48 m-cy..

13.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą
punktację (odrębnie dla każdej części).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej, która winna zawierać: wykaz synchronizacyjny oraz mapę
do celów prawnych, dla niżej wymienionych działek ewid.:

działki ewid. nr 227, 2419, 76, 77, 80, 87/1, 87/2, 87/3, 102, 148, 188, 189, 216, 308, 335, 342, 349, 366, 385, 390, 439,
479/1, 483, 490, 515, 526/1, 532, 615, 622, 646, 739, 756, 777, 802, 811, 824, 845, 864, 1178, 1226, 1246, 1250, 1255,
1273, 1277, 1298, 1372/1, 1385/1, 1466, 1527, 1563, 1585, 1598, 1612, 1617, 1630, 1657, 1692, 1706, 1778, 1808, 1813,
1828, 1936/1, 1936/2, 1955, 2017, 2031, 2038, 2046, 2063/1, 2095, 2189, 2244/1, 2260/2, 2364, 2382/9, 2384/7, 2408/1,
2464/1, 2484/1, 2512, 2558/1, 2605, 2638, 2645, 2648, 2651, 2677, 2709, 2750, 2814/1, 2836/1, 2906, 2972, 3005, 3022,
3068, 3074, 3154, 3178, 3181, 3188, 3212, 3226, 3282, 3333/1, 3379/1, 3457, 3466, 3475, 3512, 3513, 3535, 3576, 3654,
3677, 3682, 3688, 3697, 3708, 3712, 3716, 3758, 3864, 3884, 4065, 4071, 4075, 4078, 4206, 4251, 4264, 4287, 4362, 4369,
4372, 4434, 4494, 4542, 4560, 4585, 4624, 4640, 4651, 4724, 4796, 5005, 5012, 5018, 5042, 5045, 5050, 5082, 5121, 5132,
5180, 5231, 5246, 5249, 5263, 5272, 5335, 5343, 5349, 5363, 5377, 5384, 5392, 5477, 5499, 5509, 5521, 5534, 5540, 5550,
5555, 5609, 5615, 5620, 5691, 5693, 5702, 5717, 5727, 5753, 5766, 5772, 5889, 5902, 5908, 5925, 5948, 5957, 6066, 6105,
6115, 6128, 6141, 6212, 6304, 6344, 6381, 6410, 6481, 6504, 6518, 6547, 6550, 6558, 6569, 6589, 6609, 6630, 6634, 6639,
6640, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647, 6649, 6652/1, 6652/2, 6715, 6716, 6717, 6718, położone w Lachowicach
pozostałe informacje w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71353200-9 - Usługi opomiarowania
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71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy stanowiących nie więcej niż 50 % wartości
zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu części prac objętych przedmiotem zamówienia podstawowego (dla innych
działek w tych samych lub innych miejscowościach na terenie powiatu suskiego), zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego w przypadku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu lub zwiększenia na ten cel środków, na warunkach
analogicznych do określonych w niniejszym postępowaniu.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdz. 13 SWZ
13.1 Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (w %) Liczba możliwych do uzyskania punktów
1 Cena (C) 60 % 60 punktów
2 Gwarancja i rękojmia (G) 40% 40 punktów

a) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

b) Punkty za kryterium „Gwarancja i rękojmia” zostaną przydzielone w następujący sposób:
Gwarancja i rękojmia na okres 24- 29 m-cy: 0 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 30 m-cy: 4 punkty
Gwarancja i rękojmia na okres 31-35 m-cy: 10 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 36 m-cy: 16 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 37--41 m-cy: 22 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 42 m-cy: 28 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 43-47 m-cy: 34 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 48 m-cy i więcej: 40 punktów

Najkrótszy okres gwarancji i rękojmi, wymagany przez Zamawiającego : 24 miesiące (podanie niższego okresu gwarancji spowoduje
odrzucenie oferty)
Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi, uwzględniany przy ocenie ofert : 48 miesięcy
Wykonawca musi zaproponować termin gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach tj. 24 lub 25 … lub 46 lub 47 lub 48 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca
wskazał minimalny okres gwarancji i rękojmi tj. 24 miesięcy, natomiast gdy Wykonawca wskaże okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż
48 m-cy do obliczeń Zamawiający przyjmie 48 m-cy..

13.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą
punktację (odrębnie dla każdej części).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej, która winna zawierać: wykaz synchronizacyjny oraz mapę
do celów prawnych, dla niżej wymienionych działek ewid.:

działki ewid. nr 14, 63, 86, 103, 187, 257, 265, 295, 296, 344, 357, 363, 384, 401, 410, 411, 413, 427, 452, 458, 467, 481,
489, 570, 574, 607, 609, 626, 658, 659, 664, 672, 690, 729, 737, 767, 785, 829, 830, 865, 900, 911, 959, 966, 980, 1022,
1045, 1075, 1083, 1093, 1109, 1181, 1222, 1223, 1252, 1368, 1384, 1447, 1451, 1452, 1455, 1479, 1555, 1642, 1644, 1654,
1656, 1810, 1860, 2260, 2318, 2492, 2505, 2546, 2563, 2678, 2728, 2732, 2897, 2948, 2960, 3013, 3017, 3183, 3215, 3252,
3306, 3501, 3515/2, 3523, 3597, 3720, 3911, 3979, 3999, 4428, 4438, 4494, 4555, 4592, 4802, 4907, 4910, 4945, 4947,
5104, 5112, 5183, 5188, 5210, 5219, 5248, 5269, 5292, 5381, 5385, 5386, 5435, 5521, 5526, 5592, 5649, 5692, 5724, 5726,
5770, 5869, 5949, 5953, 5959, 6048, 6225, 6374, 6455/2, 6463, 6464, 6467/2, 6485/2, 6486, 6562, 6651, 6719, 6887/2,
6894/2, 6895/2, 6898/2, 7003, 7101, 7220, 7229, 7261, 7285, 7371, 7510, 7517, 7766, 7777, 7875, 7876, 7896, 7918, 8139,
8141, 8161, 8177, 8184, 8220, 8227, 8576, 8660, 8675, 8710, 8729, 8732, 8756, 8771, 8811, 8839, 9028, 9095, 9141, 9153,
9172, 9173, 9182, 9222, 9256, 9409, 9429, 9530, 9552, 9866, 10198, 10199, 10430, 10457, 10620/13, 10646, 10734,
10740/2, 10801, 10805, 10891, 11008, 11026/2, 11032, 11035/1, 11035/2, 11044, 11048, 11062/2, 11062/4, 11081/1,
11081/2, 11085/2, 11118/4, 11148, 11156, 11157, 11171, 11198, 11208, 11250/2, 11271, 11314, 11328, 11562, 11573,
11589, 11639, 11717, 11851, 11938, 11960, 12277, 12405, 12473, 12489, 12519, 12523, 12645, 12698, 12700, 12707,
12913, 12946, 12965, 13014, 13053, 13068, 13075, 13175, 13177, 13287, 13305, 13469, 13514, 13523, 13590, 13639,
13683, 13705, 13718, 13742, 13760, 13857, 13876, 13916, 13927, 13933, 13947, 13985, 13993, 14126, 14207, 14225,
14259, 14261/1, 14261/3, 14261/4, 14291, 14304, 14314, 14321, 14324, 14358, 14361, 14365, 14369, 14378, 14433,
14464, 14480, 14489, 14505, 14509, 14511, 14589, 14635, 14643, 14670, 14751, 14762, 14777/2, 14853/1, 14853/3,
14867/2, 14871, 14902, 14924, 15011, 15013, 15055, 15062, 15064, 15072, 15080, 15086, 15131, 15186, 15217, 15218,
15223/2, 15223/3, 15237/2, 15237/3, 15237/4, 15237/5, 15352, 15371, 15379, 15392, 15443, 15478, 15480, 15541, 15557,
15559, 15577/1, 15577/3, 15577/4, 15591, 15608, 15686, 15711, 15720, 15726, 15730, 15737, 15753, 15778, 15785,
15792, 15828, 15838, 15845, 15860, 15863, 15886, 15938, 15984/2, 16055, 16063, 16102, 16103, 16104, 16106, 16115,
16118, 16122/2, 16123, 16206, 16208, położone w Stryszawie
pozostałe informacje w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71353200-9 - Usługi opomiarowania

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy stanowiących nie więcej niż 50 % wartości
zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu części prac objętych przedmiotem zamówienia podstawowego (dla innych
działek w tych samych lub innych miejscowościach na terenie powiatu suskiego), zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego w przypadku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu lub zwiększenia na ten cel środków, na warunkach
analogicznych do określonych w niniejszym postępowaniu.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdz. 13 SWZ
13.1 Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (w %) Liczba możliwych do uzyskania punktów
1 Cena (C) 60 % 60 punktów
2 Gwarancja i rękojmia (G) 40% 40 punktów

a) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

b) Punkty za kryterium „Gwarancja i rękojmia” zostaną przydzielone w następujący sposób:
Gwarancja i rękojmia na okres 24- 29 m-cy: 0 punktów
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Gwarancja i rękojmia na okres 30 m-cy: 4 punkty
Gwarancja i rękojmia na okres 31-35 m-cy: 10 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 36 m-cy: 16 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 37--41 m-cy: 22 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 42 m-cy: 28 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 43-47 m-cy: 34 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 48 m-cy i więcej: 40 punktów

Najkrótszy okres gwarancji i rękojmi, wymagany przez Zamawiającego : 24 miesiące (podanie niższego okresu gwarancji spowoduje
odrzucenie oferty)
Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi, uwzględniany przy ocenie ofert : 48 miesięcy
Wykonawca musi zaproponować termin gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach tj. 24 lub 25 … lub 46 lub 47 lub 48 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca
wskazał minimalny okres gwarancji i rękojmi tj. 24 miesięcy, natomiast gdy Wykonawca wskaże okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż
48 m-cy do obliczeń Zamawiający przyjmie 48 m-cy..

13.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą
punktację (odrębnie dla każdej części).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie co najmniej jedną osobą
(może być to jedna osoba dla wszystkich części zamówienia) posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu I i II: geodezyjne pomiary sytuacyjno- wysokościowe,
realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do
celów prawnych, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) 
Zamawiający informuje, że dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w
myśl art. 45g ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. 2021 r, poz. 1990 ze
zm.).
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego
warunku w postępowaniu, może dysponować jedną osobą posiadającą w/w uprawnienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków zdolności technicznej
lub zawodowej Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunków
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osób wskazanych
w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osób wskazanych w wykazie, Wykonawca będzie
zobowiązany do zatrudnienia osób o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach i wykształceniu, doświadczeniu
niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnym z wymaganiami swz

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 4.1.1. SWZ
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5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w
pkt 4.1.2 pkt 4 lit. b. SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do upływu terminu na składanie ofert za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu - Wykonawca składa:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ oraz podpisany przez
osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy
b) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa
pełnomocnik- jeżeli dotyczy (formę pełnomocnictwa określa Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej).
c) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy
wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy.
d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako dowód polegania na zdolnościach
technicznych lub zawodowych tego podmiotu, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.
4.1.2. SWZ – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ- jeżeli dotyczy.
e) oświadczenia potwierdzające wstępnie spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu nie podleganie
przez Wykonawców wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ, dotyczące
odpowiednio: samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także
podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.4 WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
4.4.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 
4.4.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt.
5.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4.4.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4.4.4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4.5 PODWYKONAWCY
4.5.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 
4.5.2 Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na
tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy chyba, że zachodzą przesłanki określone w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych albo zmiana
będzie dotyczyła następujących postanowień umowy:
1. Zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy:
1) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
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a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy Wykonawcy;
c) przestojów lub opóźnień zawinionych przez Zamawiającego.
2) W przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku
rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: 
a) o charakterze niezależnym od Stron, 
b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, 
c) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 
d) której nie można przypisać drugiej Stronie
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej
jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 
2. Inne zmiany:
a) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę – wskazanych w Ofercie Wykonawcy- w szczególności
geodety uprawnionego (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od
wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień
składania ofert warunki udziału w postępowaniu;
b) wystąpienia konieczności zmian osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę, w przypadku gdy Zamawiający
uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na
inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia
wniosku Zamawiającego. 
c) zmiany związane ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację
Przedmiotu Umowy w tym zmiany stawek podatku VAT
d) zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, którego ma zastąpić nowy wykonawca: w wyniku
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,
tylko na warunkach określonych w Umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Adres e-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl Adres skrzynki ePUAP:/starostwosucha/SkrytkaESP lub
/starostwosucha/skrytka Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://powiatsuski.pl/dzial/zamowienia-publiczne/zamowienia-rowne-lub-powyzej-130-tys/ Adres strony internetowej, na
której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://powiatsuski.pl/dzial/zamowieniapubliczne/zamowieniarowne-lub-powyzej-130-tys/
Wykonawca przed datą podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
na sumę stanowiącą 4% zaoferowanej ceny w: formie dopuszczonej w SWZ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 518128 0005 00657233 2000 0110
(Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej) z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy/ usunięcia wad dla
umowy nr WZ.273.17.2022 cz.... ” Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu
wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do
realizacji którego te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
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dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia pozostałe informacje w SWZ.
4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
4.1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
...............
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn. zm.)
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu części prac objętych przedmiotem zamówienia podstawowego (dla innych działek w tych samych lub innych miejscowościach na terenie powiatu suskiego), zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w przypadku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu lub zwiększenia na ten cel środków, na warunkach analogicznych do określonych w niniejszym postępowaniu.
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdz. 13 SWZ 13.1	Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Lp.	Nazwa kryterium	Waga kryterium (w %)	Liczba możliwych do uzyskania punktów 1	Cena (C)	60 %	60 punktów 2	Gwarancja i rękojmia (G)	40%	40 punktów  a)	Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: Cena oferty najtańszej ------------------------------- x 60 = liczba punktów Cena oferty badanej Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  b)	Punkty za kryterium „Gwarancja i rękojmia” zostaną przydzielone w następujący sposób: Gwarancja i rękojmia na okres 24- 29 m-cy: 0 punktów Gwarancja i rękojmia na okres 30 m-cy: 4 punkty Gwarancja i rękojmia na okres 31-35 m-cy: 10 punktów Gwarancja i rękojmia na okres 36 m-cy: 16 punktów Gwarancja i rękojmia na okres 37--41 m-cy: 22 punktów Gwarancja i rękojmia na okres 42 m-cy: 28 punktów Gwarancja i rękojmia na okres 43-47 m-cy: 34 punktów Gwarancja i rękojmia na okres 48 m-cy i więcej: 40 punktów  Najkrótszy okres gwarancji i rękojmi, wymagany przez Zamawiającego : 24 miesiące (podanie niższego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty) Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi, uwzględniany przy ocenie ofert : 48 miesięcy Wykonawca musi zaproponować termin gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach tj. 24 lub 25 … lub 46 lub 47 lub 48 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazał minimalny okres gwarancji i rękojmi tj. 24 miesięcy, natomiast gdy Wykonawca wskaże okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 48 m-cy do obliczeń Zamawiający przyjmie 48 m-cy..  13.2	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą punktację (odrębnie dla każdej części).
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	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 4.1.1. SWZ
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 4.1.2 pkt 4 lit. b. SWZ
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-08 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-08 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-07
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