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Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 63230  2017 z dnia 20170411 r.

Myszków: Wykonanie prac geodezyj nych  podziały
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 40369
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszków, krajowy numer identyfikacyjny 151398497, ul. Kościuszki 26, 42
300 Myszków, państwo Polska, woj. śląskie, tel. (34)3132682, faks (34)3135029, email
zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastomyszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
:
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w
sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

(jeżeli dotyczy)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac geodezyj nych  podziały
Numer referencyjny
:
ZP.271.6.2017.PZ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia

(jeżeli dotyczy)

(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  podziałów,
obejmującej: 1) Podział nieruchomości w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2031 z późn.
zm.), w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację
odcinków wybranych dróg gminnych  IV etap  Budowa drogi w ul. Nierada – wykonanie podziału dla 6
nieruchomości. Podziały nieruchomości wynikają z przygotowanej koncepcji budowy przedmiotowej drogi, w
ramach której ustalono nowe linie rozgraniczające teren niezbędny do realizacji budowy drogi gminnej w ul.
Nierada. Podziały będą dokonywane w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych. Pożądane linie podziałów nieruchomości zostały przedstawione na
rysunku nr 1, stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego. W ramach
podziału należy: a) wydzielić i sporządzić projekty podziału działek stanowiących własność osób trzecich
położonych w Myszkowie obręb Nierada oznaczonych numerami: 283/1, 284/1, 284/2, 287/2, 288/2,
302/1, zgodnie z rys. nr 1; b) zawiadomić o czynnościach przyjęcia granic: wszystkich właścicieli,
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współwłaścicieli użytkowników wieczystych, władających i użytkowników działek objętych pomiarem i działek
graniczących z nimi, których granice nie zostały ustalone protokolarnie operatami uzupełniającymi,
wykonawcę projektu zadania inwestycyjnego Pracownię Projektowo Usługową „RONDO” Markowski Bogdan,
bmarkowski@wp.pl, ul. Armii Krajowej 192/19, 40750 Katowice, Zamawiającego, c) przygotować i przekazać
Zamawiającemu następujące materiały:  projekty podziału działek w formie papierowej przyjętych do
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Myszkowie – 5 egz. i w formie
elektronicznej – pliki w formacie DWG i PDF –1 egz.,  kserokopie zawiadomień o ustaleniu granic (wraz z
potwierdzeniem) – 1 egz.,  kserokopie protokołów granicznych – 1 egz.,  kserokopie szkiców polowych – 1
egz. ; 2) Podział nieruchomości w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2031 z późn. zm.), w
związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację
odcinków wybranych dróg gminnych  IV etap  Budowa drogi w ul. Batalionów Chłopskich – wykonanie
podziału dla 12 nieruchomości. Podziały nieruchomości wynikają z przygotowanej koncepcji budowy
przedmiotowej drogi, w ramach której ustalono nowe linie rozgraniczające teren niezbędny do realizacji
budowy drogi gminnej w ul. Batalionów Chłopskich. Podziały będą dokonywane w trybie ustawy o
szczególnychzasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Pożądane linie
podziałów nieruchomości zostały przedstawione na rysunku nr 2, stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru
umowy w sprawie zamówienia publicznego. W ramach podziału należy: a) wydzielić i sporządzić projekty
podziału działek stanowiących własność osób trzecich położonych w Myszkowie obręb Będusz oznaczonych
numerami: 405, 423, 439, 487, 500, 501, 525/2, 577, 579, 523, 531/1, 571/4, zgodnie z rysunkiem nr 2;
b) zawiadomić o czynnościach przyjęcia granic: wszystkich właścicieli, współwłaścicieli użytkowników
wieczystych, władających i użytkowników działek objętych pomiarem i działek graniczących z nimi, których
granice nie zostały ustalone protokolarnie operatami uzupełniającymi, wykonawcę projektu zadania
inwestycyjnego Pracownię Projektowo Usługową „RONDO” Markowski Bogdan, bmarkowski@wp.pl, ul. Armii
Krajowej 192/19, 40750 Katowice, Zamawiającego, c) przygotować i przekazać Zamawiającemu następujące
materiały:  projekty podziału działek w formie papierowej przyjętych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Myszkowie – 5 egz. i w formie elektronicznej – pliki w formacie DWG i PDF –
1 egz.,  kserokopie zawiadomień o ustaleniu granic (wraz z potwierdzeniem) – 1 egz.,  kserokopia protokołu
granicznego –1 egz.,  kserokopia szkicu polowego – 1 egz. 2. Rodzaj zamówienia: usługa. 3. Kody CPV
dotyczące zamówienia: Główny kod: 71 30 00 00  1: usługi inżynieryjne, Dodatkowe kody: 71 35 50 00  1:
usługi pomiarowe. 4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 6.
Zamawiający nie dopuszcza: 1) składania ofert częściowych; 2) składania ofert wariantowych 7. 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 podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 713000001
Dodatkowe kody CPV: 713550001

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
Zamówienie jest udzielane w częściach. Wartość całego zamówienia, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy
Pzp, nie przekracza kwoty 209 000 euro, natomiast przekracza kwotę 30 000 euro. Wartość udzielanej części
zamówienia, będącej przedmiotem niniejszego postępowania jest niższaod 30 000 euro.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT32743.90
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
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Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
GEODEZJA Jarosław Stefan Wawrzyn, , , geodezja_lubliniec@op.pl, ul. Cebulskiego 10/34, 42
700, Lubliniec, kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19940.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19940.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33300.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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