
Ogłoszenie nr 510000367-N-2020 z dnia 03-01-2020 r.

Gmina Lwówek Śląski: Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski
w latach 2020-2022

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: 637623-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lwówek Śląski, Krajowy numer identyfikacyjny 53064300000000, ul. al. Wojska
Polskiego  , 59-600  Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 477 888, e-mail
urzad@lwowek.home.pl, faks 756 477 889.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista
/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2020-2022

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IN.271.64.2019.KL

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:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w latach 2020-2022 prac geodezyjnych na rzecz
Gminy Lwówek Śląski związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym będącym w
zasobie Gminy Lwówek Śląski tj.: podziały działek komunalnych, okazywanie granic gruntów
komunalnych, podziały działek, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary powykonawcze
sieci i przyłączy będących własnością innych osób prawnych lub fizycznych z przeznaczeniem
nowopowstałych działek na cele komunalne. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało
uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień od właścicieli gruntów do uzyskania stosownych
decyzji https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e02c5... 4 z 15
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19.12.2019, 14:05 administracyjnych, uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień i decyzji organów
administracji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Do obowiązków
Wykonawcy należało będzie: 1) Wykonanie podziału działki wraz z pełną dokumentacją: a.
Działki budowlanej bez względu na wielkość b. Działki rolnej bez względu na wielkość 2)
Wykonanie każdego następnego podziału działki wraz z pełną dokumentacją: a. Działki
budowlanej bez względu na wielkość b. Działki rolnej bez względu na wielkość 3) Wyznaczenie
granic działki, stabilizacja punktu granicznego trwałymi znakami 4) Przekwalifikowanie działki i
zmiana użytkowania działki 5) Wykonywanie scalania działek. 6) Rozgraniczenie działek w
związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym 7) Sporządzanie mapy sytuacyjno-
wysokościowej do celów projektowych do 1ha 8) Sporządzenie dokumentacji do celów
ustanowienia służebności gruntowej w oparciu o aktualną mapę zasadniczą 9) Pomiar
powykonawczy sieci: ks, kd, w, g, enn 10) Pomiar powykonawczy przyłączy ks, kd, w, g, enn
11) Pomiar powykonawczy budynku lub obiektu budowlanego w ramach 1 działki . Współpraca
w zakresie realizacji niniejszego zamówienia będzie odbywała się w ramach umowy, której
istotne postanowienia przedstawione są w III części SIWZ. Poszczególne prace wykonywane
będą na podstawie odrębnych zleceń, wystawianych w formie pisemnej przez Zamawiającego.
Częstość zleceń będzie miała charakter nieregularny. Prace wykonywane będą w okresie od
02.01.2019r. do 31.12.2022r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71354000-4

Dodatkowe kody CPV: 71355000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843), postępowanie przetargowe pn.: „Wykonanie
prac geodezyjnych na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latrach 2020 – 2022” zostało
unieważnione, gdyż cena oferty najkorzystniejszej przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/53b41c71-e529-4297-9770-932...

2 z 2 03.01.2020, 10:36


