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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13998-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kościan: Usługi badań katastralnych
2018/S 008-013998

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Powiat Kościański
NIP 698 180 00 67
Al. Kościuszki 22
Kościan
64-000
Polska
Osoba do kontaktów: Starostwo Powiatowe w Kościanie
Tel.:  +48 655120825
E-mail: elizaklorek@powiatkoscian.pl 
Faks:  +48 655120825
Kod NUTS: PL417
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatkoscian.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa zmodernizowanej bazy ewidencji gruntów i budynków
Numer referencyjny: ORI.272.1.18.2017

II.1.2) Główny kod CPV
71354300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zadanie obejmuje:

mailto:elizaklorek@powiatkoscian.pl
http://www.powiatkoscian.pl
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a)wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do zrealizowania zamówienia polegającego na dostawie
zmodernizowanej bazy EGiB w zakresie danych dotyczących:
1)podmiotów ujawnionych w EGiB,
2)miejscowości, ulic i adresów,
3)działek ewidencyjnych,
4)klasoużytków,
5)budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami,
6)nieruchomości lokalowych;
b)przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych;
c)opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział
w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac
geodezyjnych niezbędnych do
Wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych
zastrzeżeń;
d)wprowadzenie do systemu teleinformatycznego zamawiającego, utworzonych przez wykonawcę roboczych
zbiorów danych EGiB.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 128 868.29 EUR

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kościan obszar wiejski I (Obręb ewidencyjny: Bonikowo, Kiełczewo)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Kościan.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie obejmuje:
a)wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do zrealizowania zamówienia polegającego na dostawie
zmodernizowanej bazy EGiB w zakresie danych dotyczących:
1)podmiotów ujawnionych w EGiB,
2)miejscowości, ulic i adresów,
3)działek ewidencyjnych,
4)klasoużytków,
5)budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami,
6)nieruchomości lokalowych;
b)przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych;
c)opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział
w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac
geodezyjnych niezbędnych do
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Wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych
zastrzeżeń;
d)wprowadzenie do systemu teleinformatycznego zamawiającego, utworzonych przez wykonawcę roboczych
zbiorów danych EGiB.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.02-30-0019/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zgodnie z art.93 ust.1pkt.1 oraz ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu w części 1 nie wpłynęły żadne oferty.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kościan obszar wiejski II (Obręb ewidencyjny: Kokorzyn, Krzan, Łagiewniki, Sepienko, Szczodrowo)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Kościan.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie obejmuje:
a)wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do zrealizowania zamówienia polegającego na dostawie
zmodernizowanej bazy EGiB w zakresie danych dotyczących:
1)podmiotów ujawnionych w EGiB,
2)miejscowości, ulic i adresów,
3)działek ewidencyjnych,
4)klasoużytków,
5)budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami,
6)nieruchomości lokalowych;
b)przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych;
c)opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział
w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac
geodezyjnych niezbędnych do
Wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych
zastrzeżeń;
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d)wprowadzenie do systemu teleinformatycznego zamawiającego, utworzonych przez wykonawcę roboczych
zbiorów danych EGiB.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.02-30-0019/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zgodnie z art.93 ust.1pkt.1 oraz ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu w części 2 nie wpłynęły żadne oferty.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kościan obszar wiejski III (Obręb ewidencyjny: Kobylniki, Ponin, Sierakowo, Widziszewo)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Kościan.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie obejmuje:
a)wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do zrealizowania zamówienia polegającego na dostawie
zmodernizowanej bazy EGiB w zakresie danych dotyczących:
1)podmiotów ujawnionych w EGiB,
2)miejscowości, ulic i adresów,
3)działek ewidencyjnych,
4)klasoużytków,
5)budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami,
6)nieruchomości lokalowych;
b)przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych;
c)opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział
w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac
geodezyjnych niezbędnych do
Wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych
zastrzeżeń;
d)wprowadzenie do systemu teleinformatycznego zamawiającego, utworzonych przez wykonawcę roboczych
zbiorów danych EGiB.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.02.01.02-30-0019/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 205-423431

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Kościan obszar wiejski III (Obręb ewidencyjny: Kobylniki, Ponin, Sierakowo, Widziszewo)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/01/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
MTP Sp. z o.o.
NIP 542-323-95-38

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423431-2017:TEXT:PL:HTML
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ul. Brukowa 24/39
Białystok
15-889
Polska
Tel.:  +48 856743728
E-mail: biuro@mtp.bialystok.pl 
Faks:  +48 856743729
Kod NUTS: PL841
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 39 195.93 PLN
Najtańsza oferta: 29 500.00 PLN / Najdroższa oferta: 29 500.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

mailto:biuro@mtp.bialystok.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
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Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

