OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
WYKONANIE EKSPERTYZY OPINII BIEGŁEGO SPECJALISTY W ZAKRESIE
HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB
MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA
DZIAŁKACH O NR EW.: 409/4,408/2,408/3 i 408/4 POŁOŻONYCH WE WSI
PIĄTKOWIEC -GMINA WADOWICE GÓRNE Z OKREŚLENIEM WPŁYWU NA
GRUNTY SĄSIEDNIE
Numer ogłoszenia: 15938 - 2015; data zamieszczenia: 22.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wadowice Górne , Wadowice Górne 116, 39-308
Wadowice Górne, woj. podkarpackie, tel. 014 6826203, faks 014 6826204.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wadowicegorne.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE EKSPERTYZY
OPINII BIEGŁEGO SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII,
STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY
STANU WODY NA DZIAŁKACH O NR EW.: 409/4,408/2,408/3 i 408/4 POŁOŻONYCH
WE WSI PIĄTKOWIEC -GMINA WADOWICE GÓRNE Z OKREŚLENIEM WPŁYWU
NA GRUNTY SĄSIEDNIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest :
a) wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii,
hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne
uprawnienia;

b) przedmiotem ekspertyzy będzie określenie czy działania właścicieli terenu polegające na
nawiezieniu mas ziemnych i gruzu na teren działek o nr: 409/4,408/2,408/3 i 408/4
położonych we wsi Piątkowiec doprowadziły do zaburzenia stanu wody ze szkodą dla
gruntów sąsiednich tj. działek 407/9 i 407/8 położonych we wsi Piątkowiec w myśl art. 29
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) , a
jeżeli działania te doprowadziły do zaburzenia stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich
zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie w toku
postępowania administracyjnego.
c) Opracowanie powinno określić: - czy na przedmiotowych działkach nastąpiła zmiana
stanu wody na gruncie (jeżeli tak - to czy została ona wywołana działaniami właścicieli
działek czy została wywołana innymi czynnikami- wskazać jakimi); - czy nastąpiła zmiana
kierunku odpływu wody opadowej, (jeśli tak to, z jakiej przyczyny, czy z powodu
dokonanych zmian); - kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie; - na czym polegała
zmiana stanu wody na gruncie; - czy dochodzi do zalewania działek sąsiednich i jaka jest tego
przyczyna; - określenie położenia działek o podwyższonym poziomie gruntu w stosunku do
działek sąsiednich (czy są położone wyżej bądź niżej, określić o ile); - wyszczególnienie
konkretnych działań właścicieli działek, które ingerują w ukształtowany w terenie system
zasobów wodnych; - czy nawiezienie mas ziemi i gruzu spowodowało zmianę
ukształtowanego w terenie systemu zasobów wodnych; - czy ewentualna zmiana stosunków
wodnych spowodowała szkody na działkach sąsiednich (jeżeli tak to wyszczególnić); - wpływ
wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku;
d) wskazanie najskuteczniejszego i najprostszego sposobu zabezpieczenia działek sąsiednich
przed ewentualnymi szkodami związanymi z ewentualną zmianą stosunków wodnych na
działkach o podwyższonym poziomie gruntu.
e) W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania
do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna) powinny być
wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania.
f) Zamawiający wymaga , aby w trakcie postępowania administracyjnego Wykonawca
udzielał odpowiedzi lub opisów zagadnień stawianych przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze lub Naczelny Sąd Administracyjny.
g) Uzyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych ( wypisy, mapy ewidencyjne
wysokościowe itd.) należą do wykonawcy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.07-0.
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: 12.02.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez
Wykonawcę . Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga przedłożenia stosownego zaświadczenia
potwierdzającego wymagane uprawnienia uprawniającego do opracowania
przedmiotu zamówienia .
III.3.3) Potencjał techniczny
o

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

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
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:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
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.wadowicegorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 - pokój nr 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 02.02.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Wadowice Górne , 39-308
Wadowice Górne 116 - pokój nr 6 , sekretariat Urzędu Gminy.
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

