OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o warto ci szacunkowej nieprzekraczaj cej
wyra onej w złotych równowarto ci kwoty 60 000 Euro
I. Nazwa i adres Zamawiaj cego.
Urz d Miejski w Kowarach
58-530 Kowary woj. dolno l skie
ul. 1-go Maja 1a
tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173
II. Adres strony internetowej, na której zamieszczona b dzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.
http://www.bip.kowary.pl
III. Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o mo liwo ci składania ofert cz ciowych.
„Opracowanie ewidencji gminnych obiektów mostowych na terenie miasta Kowary wraz z
przekazaniem oprogramowania do prowadzenia ksi ki obiektu mostowego"
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ewidencji obiektów mostowych gminnych na
terenie miasta Kowary wraz z przekazaniem oprogramowania do prowadzenia ksi ki obiektu
mostowego:
1.1.Opracowanie ewidencji mostów zarz dzanych przez Gmin Kowary zgodnie z wymogami
Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg
publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom na podstawie rastrów map zasadniczych
oraz danych ewidencji gruntów.
1.2.Pozyskanie informacji o obiektach mostowych na podstawie danych graficznych ewidencji
gruntów, faktycznego przebiegu na mapie zasadniczej i w terenie.
1.3.Przygotowanie wniosku o nadanie numeru JNI – uzyskanie numerów JNI.
1.4.Pozyskanie danych dotycz cych ksi ki obiektu mostowego z wył czeniem: danych o
wypadkach drogowych; danych o urz dzeniach obcych uzbrojenia podziemnego, których nie
mo na odczyta z map zasadniczych; danych o urz dzeniach obcych uzbrojenia naziemnego,
których nie mo na odczyta z map zasadniczych i nie mo liwych do pozyskania w terenie;
Tabeli nr 3 - Wykaz kart przegl dów; Tabeli nr 4 - Wykaz kart przegl dów szczegółowych;
Tabeli nr 6 - Wykaz protokołów katastrof.
1.5.Dostarczenie aplikacji do prowadzenia ksi ki obiektu mostowego zgodne z rozporz dzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 67, poz. 582) w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i
promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, wymogi
opisane w warunkach technicznych zamówienia. Aplikacja musi umo liwi prowadzenie
ksi ki mostu na 1 stanowisku umo liwiaj cym aktualizacj bazy danych ksi ki drogi.
Opracowanie ewidencji dotyczy około 22 obiektów mostowych gminnych na terenie miasta

Kowary.
CPV:72319000-4
Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert cz ciowych.
IV. Informacja o mo liwo ci zło enia oferty wariantowej.
Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. Termin wykonania zamówienia.
rozpocz cie: w dniu podpisania umowy
zako czenie: do 15.12.2007 r.
VI. Opis warunków udziału w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
Do udziału w przetargu dopuszczeni zostan Wykonawcy, którzy:
1. Spełni warunki okre lone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówie publicznych.
2.Posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz potencjał technicznego, a tak e dysponuj
personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
3.Znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia.
4.Nie podlegaj wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
i ust. 2 PZP.
5.Wykonali w ci gu ostatnich trzech lat usługi o zakresie i charakterze to samym z przedmiotem
zamówienia.
6.Przedło

formularz Oferty wraz z zał cznikami, w sposób okre lony w SIWZ na drukach, które

stanowi zał cznik do niniejszej Dokumentacji Przetargowej.
7. Wnios wadium przed upływem terminu składania ofert.
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w post powaniu
dopuszczeni zostan wykonawcy, którzy spełniaj wszystkie warunki udziału w post powaniu.
Ocena spełnienia warunków odbywa si b dzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie
o wiadczenia oraz przedło onych wraz z ofert dokumentów.
VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena ryczałtowa oferty brutto: 100%
VIII. Miejsce i termin składania ofert

Oferty nale y przesła poczt na adres Zamawiaj cego lub składa w siedzibie Zamawiaj cego, 58530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a, Kancelaria - do dnia 30 stycznia 2007r. do godz. 09:50
X. Termin zwi zania ofert .
Termin zwi zania zło on ofert ustala si na 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si wraz z upływem
terminu składania oferty.
XI. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz adres strony
internetowej, na której b d zamieszczone dodatkowe informacje dotycz ce dynamicznego systemu
zakupów.
Zamawiaj cy nie zamierza ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
XIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej oraz adres strony internetowej, na której b dzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiaj cy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
XIV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami
Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia mo na odebra w siedzibie Zamawiaj cego w pok.
nr 6 /parter w budynku głównym/.
Szczegółowych informacji udziela pracownik upowa niony do kontaktu z Wykonawcami Pani mgr
in . Małgorzata Jakubowska tel /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173, pok. nr 6 /parter budynku
głównego/ w godz. 800 – 1500 w dni robocze.
XV. Inne
1. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nast pi w siedzibie Zamawiaj cego, ul. 1-go Maja 1a, sala konferencyjna w dniu 30
stycznia 2007r. o godz. 10:00

