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Ogłoszenie nr 510073930-N-2019 z dnia 15-04-2019 r.
Gmina Myszków: WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 520267-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540046115-N-2019, 540046128-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Myszków, Krajowy numer identyfikacyjny 15139849700000, ul. Kościuszki 26, 42-300
Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (34)3132682, e-mail
zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl, faks (34)3135029.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miastomyszkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.2.2019.PZ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą „Wykonanie prac geodezyjnych”.
2. W celu umożliwienia składania ofert częściowych przedmiot zamówienia został podzielony
na dwie części: 1) część 1 zamówienia – „Wykonanie prac geodezyjnych - pomiary”; 2) część 2
zamówienia – „Wykonanie prac geodezyjnych - podziały”. CZĘŚĆ 1: „Wykonanie prac
geodezyjnych - pomiary”, obejmujące: 1) Pomiar do regulacji stanu prawnego pasa drogowego
dróg gminnych: ulica Pszenna - wzdłuż działek oznaczonych nr 5188, 5189 (część), 5033, 5031
obręb Myszków i ulica Ziemniaczana - wzdłuż działek nr 5186, 5034 - obręb Myszków.
Szacunkowa ilość działek do podziału – 123; 2) Pomiar do regulacji stanu prawnego pasa
drogowego drogi gminnej ulicy Jaskółczej - wzdłuż działki oznaczonej nr 2022/2, obręb Nowa
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Wieś; Szacunkowa ilość działek do podziału – 8; 3) Pomiar do regulacji stanu prawnego pasa
drogowego drogi gminnej ulicy Kamiennej - wzdłuż działki oznaczonej nr 4007, obręb
Myszków. Szacunkowa ilość działek do podziału – 10. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dla części 1 zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ. CZĘŚĆ 2:
„Wykonanie prac geodezyjnych - podziały”, obejmujące: 1) Podział nieruchomości w trybie
ustawy o gospodarce nieruchomościami (wydzielenie do 5 działek) – wykonanie podziału dla 10
nieruchomości; 2) Wznowienie granic nieruchomości – wykonanie wznowienia dla 4
nieruchomości; 3) Rozgraniczenia nieruchomości – wykonanie rozgraniczenia dla 10
nieruchomości; 4) Sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych – wykaz dla 4
nieruchomości; 5) Sporządzenie wykazu synchronizacyjnego – wykaz dla 4 nieruchomości; 6)
Podział nieruchomości w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – wykonanie podziału dla 5
nieruchomości. 7) Wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych polegającego na połączeniu
działek znajdujących się w jednej księdze wieczystej – wykonanie wykazu dla 2 nieruchomości;
8) Podział nieruchomości położonych przy ulicy Jana Pawła II zajętych pod chodnik –
wykonanie podziału dla 12 nieruchomości; 9) Stabilizacja punków granicznych znakami
granicznymi - stabilizacja dla 20 punktów; 10) Przeprowadzenie rozgraniczenia gruntów
pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej rzeki
Parkoszowicki Potok, w obrębie mostu wybudowanego w ciągu drogi gminnej ul. Gruchla w
Myszkowie, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 368/20 i 309/1. Zgodnie z ustawą
Prawo wodne (tekst jednolity z dnia 9 listopada 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) w zakresie
oznaczonym na załączniku graficznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2
zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Rodzaj zamówienia: usługi. 4. Kody
CPV: 1) Główny przedmiot: 71300000 - 1: usługi inżynieryjne, 2) Dodatkowe przedmioty:
71355000 - 1: usługi pomiarowe. 5. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub
dwie części zamówienia, przy czym na daną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia. 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców. 8. Zamawiający nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia,
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), z
uwagi na to, iż realizacja przedmiotu zamówienia jest oparta głównie na osobach wykonujących
usługi geodezyjne. Osoby o ww. profilu działalności, w obecnych uwarunkowaniach rynkowych
wykonują w większości wolny zawód, działając we własnym imieniu i na własny rachunek, a
zatem przewidywanie przez Zamawiającego wymagań dotyczących zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę takich osób na podstawie umowy o pracę eliminowałoby je
praktycznie z udziału w realizacji zamówienia, co nie leży w interesie Zamawiającego, który w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dochowującym zasady uczciwej
konkurencji, oczekuje przede wszystkim otrzymania usługi o najwyższej jakości. 9.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje: 1)
zawarcia umowy ramowej; 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) rozliczenia w walucie innej
niż polski nowy złoty (PLN)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71300000-1
Dodatkowe kody CPV: 71355000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

2019-04-15, 13:21

3z5

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/fa2b7993-8aae-4601-82cd-753...

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Wykonanie prac geodezyjnych - pomiary

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 76558.27
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: GEOPON Maciej Wtorek
Email wykonawcy: biuro@geopon.pl
Adres pocztowy: ul. Równa 17/7
Kod pocztowy: 42-400
Miejscowość: Zawiercie
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 65000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 65000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 149000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
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podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Wykonanie prac geodezyjnych - podziały

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 101151.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: GEOPON Maciej Wtorek
Email wykonawcy: biuro@geopon.pl
Adres pocztowy: ul. Równa 17/7
Kod pocztowy: 42-400
Miejscowość: Zawiercie
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 105000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 105000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 129000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
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IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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