Mikołów: Usługi geodezyjne terenie Gminy Mikołów - Części zamówienia 1-11
Numer ogłoszenia: 56654 - 2015; data zamieszczenia: 16.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32
3248500, faks 32 3248400.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi geodezyjne terenie
Gminy Mikołów - Części zamówienia 1-11.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi geodezyjne
terenie Gminy Mikołów - Części zamówienia 1-11. 1. Część 1. Wydzielenie z działki nr
226/69 pasa gruntu zajętego pod ul. Zbożową, zgodnie z załącznikiem mapowym Zakres prac
obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie,
sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz.
dla każdej nieruchomości. Projekty podziałów nieruchomości należy tak sporządzić aby
stanowiły podstawę do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych. 2. Część 2.
Wydzielenie z działek nr 32, 33, 34 pasa gruntu pod ul. Sosnową, zgodnie z załącznikiem
mapowym. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni
granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie
projektu podziału w 6 egz. dla każdej nieruchomości. Projekty podziałów nieruchomości
należy tak sporządzić aby stanowiły podstawę do wprowadzenia zmian w księgach
wieczystych. 3. Część 3. Wydzielenie z działki 2161/4 pasa gruntu zajętego pod ul. Zieloną,
zgodnie z załącznikiem mapowym. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie,
osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3
egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. dla każdej nieruchomości. Projekty podziałów
nieruchomości należy tak sporządzić aby stanowiły podstawę do wprowadzenia zmian w
księgach wieczystych. 4. Część 4. Wydzielenie z działek 1135/102, 616/104 pasa gruntu
zajętego pod ul. Starokościelną zgodnie z załącznikiem mapowym i sytuacją w terenie.
Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na
gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału
w 6 egz. dla każdej nieruchomości. Projekty podziałów nieruchomości należy tak sporządzić
aby stanowiły podstawę do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych. 5. Część 5.
Wydzielenie z działki 903/300 pasa gruntu pod drogę dojazdową do przepompowni i pasa
gruntu zajętego pod ulicę Źródlaną, oraz z działki 70 pasa gruntu zajętego pod ul. Źródlaną
zgodnie z sytuacją w terenie i załącznikiem mapowym. Zakres prac obejmuje wykonanie

pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego
projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. dla każdej
nieruchomości. Projekty podziałów nieruchomości należy tak sporządzić aby stanowiły
podstawę do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych. 6. Część 6. Wydzielenie pasa
gruntu o szerokości około 8 m na przebiegu ulicy Sosnowej na odcinku od działki 142/88 i
489/99 (włącznie) do działki 365/113 (włącznie), zgodnie z sytuacją w terenie i załącznikiem
mapowym. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni
granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie
projektu podziału w 6 egz. dla każdej nieruchomości. Projekty podziałów nieruchomości
należy tak sporządzić aby stanowiły podstawę do wprowadzenia zmian w księgach
wieczystych. 7. Część 7. Wydzielenie z działki nr 570/31 pasa gruntu pod ulicę Piaskową
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres prac obejmuje
wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie
wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. dla każdej
nieruchomości. Projekty podziałów nieruchomości należy tak sporządzić aby stanowiły
podstawę do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych. 8. Część 8. Wydzielenie z działek
2212/70, 2137/67 i 2367/67 pasa gruntu zajętego pod ul. Porazińskiej, w celu przejęcia z
mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę na podstawie art.73 ustawy z dnia 13
października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(Dz.U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami). Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru
w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie i sporządzenie projektów podziału w 6
egz. dla każdej nieruchomości. Projekty podziałów nieruchomości należy tak sporządzić aby
stanowiły podstawę do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych. 9. Część 9.
Wydzielenie z działki nr 1764/39 pasa gruntu zajętego pod łącznik pomiędzy ulicami Długą i
Strzechy zgodnie z załącznikiem mapowym. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w
terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału
w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. dla każdej nieruchomości. Projekty
podziałów nieruchomości należy tak sporządzić aby stanowiły podstawę do wprowadzenia
zmian w księgach wieczystych. 10. Część 10. Podział działki nr 898/123 położonej przy ul.
15-go Grudnia 7, zgodnie z załącznikiem mapowym. Zakres prac obejmuje wykonanie
pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego
projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. dla każdej
nieruchomości. Projekty podziałów nieruchomości należy tak sporządzić aby stanowiły
podstawę do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych. 11. Część 11. Wykonanie map do
celów projektowych, obejmujące obszary: -do 2 000 m2 - 2 szt. -do 5 000 m2 - 2 szt. -do 10
000 m2 - 1 szt. Zakres prac obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500
w czterech warstwach. Mapa powinna zostać dostarczona w formie wydruku na papierze oraz
w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD w formacie czytanym przez
oprogramowanie DXF oraz w formacie PDF Dopuszcza się częściowe składanie ofert, na
maksimum 5 części zamówienia, opisane powyżej..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

a) dla części 1-10 zamówienia opisanych w pkt 3.1 - 3.11 siwz - dysponowanie
osobą posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 2
ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
193, poz. 1287 z 2010 r.). b) dla części 11 zamówienia opisanej w pkt 3.11
siwz - dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia zawodowe, o których
mowa w art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz. U. nr 193, poz. 1287 z 2010 r.).

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 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;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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;

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:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 25.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190
Mikołów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: 16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. Kryteriami oceny
ofert są: 16.1 Dla części zamówienia 1 - 10: a) Cena - 90 pkt b) Termin złożenia wstępnego
projektu podziału w Urzędzie Miasta Mikołowa - 10 pkt. - do 2 tygodni od daty zawarcia
umowy oferta uzyskuje 10 pkt - do 3 tygodni od daty zawarcia umowy oferta uzyskuje 7 pkt do 4 tygodni od daty zwarcia umowy oferta uzyskuje 4 pkt - do 5 tygodni od daty zwarcia
umowy oferta uzyskuje 1 pkt - do 6 tygodni od daty zwarcia umowy oferta uzyskuje 0 pkt.
Jeżeli wykonawca zaoferuje termin złożenia wstępnego projektu podziału dłuższy niż 6
tygodni od daty zawarcia umowy, lub nie określi w/w terminu to zamawiający uzna, że treść
oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ofertę.
Punktacja dla części zamówienia 1-10 wg wzoru: CN/CO x 90 pkt + dodatkowa ilość pkt
związana z deklarowanym terminem złożenia wstępnego projektu podziału. wyjaśnienia: CN
- oferta z najniższą ceną CO - cena oferty badanej Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
( 90 pkt za cenę i 10 pkt za termin złożenia wstępnego projektu podziału). Ilość punktów
zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 16.2 Dla części zamówienia
11: c) Cena - 90 pkt d) Termin dostarczenia map do Urzędu Miasta Mikołowa - 10 pkt, tj. - do
4 tygodni od daty otrzymania zlecenia oferta uzyskuje 10 pkt - do 5 tygodni od daty
otrzymania zlecenia oferta uzyskuje 7 pkt - do 6 tygodni od daty otrzymania zlecenia oferta
uzyskuje 4 pkt. - do 7 tygodni od daty otrzymania zlecenia oferta uzyskuje 1 pkt. - do 8
tygodni od daty otrzymania zlecenia oferta uzyskuje 0 pkt. Jeżeli wykonawca zaoferuje
termin dostarczenia map dłuższy niż 8 tygodni od daty otrzymania zlecenia, lub nie określi

w/w terminu to zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i odrzuci ofertę. Punktacja dla części zamówienia 11 wg wzoru:
CN/CO x 90 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z deklarowanym terminem dostarczenia
map wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną CO - cena oferty badanej 21.1. Zamawiający
wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób
zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie..
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wydzielenie z działki nr 226/69 pasa gruntu zajętego pod ul.
Zbożową, zgodnie z załącznikiem mapowym.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wydzielenie z
działki nr 226/69 pasa gruntu zajętego pod ul. Zbożową, zgodnie z załącznikiem
mapowym Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni
granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i
sporządzenie projektu podziału w 6 egz. dla każdej nieruchomości. Projekty
podziałów nieruchomości należy tak sporządzić aby stanowiły podstawę do
wprowadzenia zmian w księgach wieczystych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin złożenia wstępnego projektu podziału w Urzędzie Miasta Mikołowa
- 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wydzielenie z działek nr 32, 33, 34 pasa gruntu pod ul. Sosnową,
zgodnie z załącznikiem mapowym..





1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wydzielenie z
działek nr 32, 33, 34 pasa gruntu pod ul. Sosnową, zgodnie z załącznikiem mapowym.
Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych
na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie
projektu podziału w 6 egz. dla każdej nieruchomości. Projekty podziałów
nieruchomości należy tak sporządzić aby stanowiły podstawę do wprowadzenia zmian
w księgach wieczystych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin złożenia wstępnego podziału w URzędzie Miasta Mikołowa - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wydzielenie z działki 2161/4 pasa gruntu zajętego pod ul. Zieloną,
zgodnie z załącznikiem mapowym..






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wydzielenie z
działki 2161/4 pasa gruntu zajętego pod ul. Zieloną, zgodnie z załącznikiem
mapowym. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni
granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i
sporządzenie projektu podziału w 6 egz. dla każdej nieruchomości. Projekty
podziałów nieruchomości należy tak sporządzić aby stanowiły podstawę do
wprowadzenia zmian w księgach wieczystych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin złożenia wstępnego podziału w Urzędzie Miasta Mikołowa - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wydzielenie z działek 1135/102, 616/104 pasa gruntu zajętego pod
ul. Starokościelną zgodnie z załącznikiem mapowym i sytuacją w terenie.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wydzielenie z
działek 1135/102, 616/104 pasa gruntu zajętego pod ul. Starokościelną zgodnie z
załącznikiem mapowym i sytuacją w terenie. Zakres prac obejmuje wykonanie
pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie
wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. dla
każdej nieruchomości. Projekty podziałów nieruchomości należy tak sporządzić aby
stanowiły podstawę do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin złożenia wstępnego podziału w Urzędzie Miasta Mikołowa - 10

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wydzielenie z działki 903/300 pasa gruntu pod drogę dojazdową do
przepompowni i pasa gruntu zajętego pod ulicę Źródlaną, oraz z działki 70 pasa gruntu
zajętego pod ul. Źródlaną zgodnie z sytuacją w terenie i załącznikiem mapowym.







1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wydzielenie z
działki 903/300 pasa gruntu pod drogę dojazdową do przepompowni i pasa gruntu
zajętego pod ulicę Źródlaną, oraz z działki 70 pasa gruntu zajętego pod ul. Źródlaną
zgodnie z sytuacją w terenie i załącznikiem mapowym. Zakres prac obejmuje
wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie,
sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału
w 6 egz. dla każdej nieruchomości. Projekty podziałów nieruchomości należy tak
sporządzić aby stanowiły podstawę do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin złożenia wstępnego podziału w Urzędzie Miasta Mikołowa - 10

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Wydzielenie pasa gruntu o szerokości około 8 m na przebiegu ulicy
Sosnowej na odcinku od działki 142/88 i 489/99 (włącznie) do działki 365/113 (włącznie),
zgodnie z sytuacją w terenie i załącznikiem mapowym.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wydzielenie
pasa gruntu o szerokości około 8 m na przebiegu ulicy Sosnowej na odcinku od
działki 142/88 i 489/99 (włącznie) do działki 365/113 (włącznie), zgodnie z sytuacją
w terenie i załącznikiem mapowym. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w
terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu
podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. dla każdej nieruchomości.
Projekty podziałów nieruchomości należy tak sporządzić aby stanowiły podstawę do
wprowadzenia zmian w księgach wieczystych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin złożenia wstępnego projektu podziału w Urzędzie Miasta Mikołowa
- 10

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Wydzielenie z działki nr 570/31 pasa gruntu pod ulicę Piaskową
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wydzielenie z
działki nr 570/31 pasa gruntu pod ulicę Piaskową zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w
terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu
podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. dla każdej nieruchomości.
Projekty podziałów nieruchomości należy tak sporządzić aby stanowiły podstawę do
wprowadzenia zmian w księgach wieczystych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.




3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin złożenia wstępnego projektu podziału w Urzędzie Miasta Mikołowa
- 10

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Wydzielenie z działek 2212/70, 2137/67 i 2367/67 pasa gruntu
zajętego pod ul. Porazińskiej, w celu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego
pod drogę na podstawie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wydzielenie z
działek 2212/70, 2137/67 i 2367/67 pasa gruntu zajętego pod ul. Porazińskiej, w celu
przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę na podstawie
art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi
zmianami) Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni
granicznych na gruncie i sporządzenie projektów podziału w 6 egz. dla każdej
nieruchomości. Projekty podziałów nieruchomości należy tak sporządzić aby
stanowiły podstawę do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin złożenia wstępnego projektu podziału w Urzędzie Miasta Mikołowa
- 10

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Wydzielenie z działki nr 1764/39 pasa gruntu zajętego pod łącznik
pomiędzy ulicami Długą i Strzechy zgodnie z załącznikiem mapowym.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wydzielenie z
działki nr 1764/39 pasa gruntu zajętego pod łącznik pomiędzy ulicami Długą i
Strzechy zgodnie z załącznikiem mapowym. Zakres prac obejmuje wykonanie
pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie
wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. dla
każdej nieruchomości. Projekty podziałów nieruchomości należy tak sporządzić aby
stanowiły podstawę do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin złożenia wstępnego projektu podziału w Urzędzie Miasta Mikołowa
- 10

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Podział działki nr 898/123 położonej przy ul. 15-go Grudnia 7,
zgodnie z załącznikiem mapowym.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podział działki
nr 898/123 położonej przy ul. 15-go Grudnia 7, zgodnie z załącznikiem mapowym.
Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych
na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie
projektu podziału w 6 egz. dla każdej nieruchomości. Projekty podziałów
nieruchomości należy tak sporządzić aby stanowiły podstawę do wprowadzenia zmian
w księgach wieczystych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin złożenia wstępnego projektu podziału w Urzędzie Miasta Mikołowa
- 10

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Wykonanie map do celów projektowych, obejmujące obszary: - do
2 000 m2 - 2 szt. - do 5 000 m2 - 2 szt. - do 10 000 m2 - 1 szt..






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie map
do celów projektowych, obejmujące obszary: - do 2 000 m2 - 2 szt. - do 5 000 m2 - 2
szt. - do 10 000 m2 - 1 szt. Zakres prac obejmuje wykonanie mapy do celów
projektowych w skali 1:500 w czterech warstwach. Mapa powinna zostać dostarczona
w formie wydruku na papierze oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD
w formacie czytanym przez oprogramowanie DXF oraz w formacie PDF.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Termin dostarczenia map do Urzędu Miasta Mikołowa - 10

