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Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

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

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GKG.GO.2115.4.2018
ul. Jackowskiego 18
Poznań
60-509
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wojtkowiak
Tel.:  +48 612269228/618410508
E-mail: anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl 
Faks:  +48 618410629
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podgik-poznan.pl

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:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Puszczykowo, obrębów ewidencyjnych:
Puszczykowo, Puszczykowo Stare, Niwka.
Numer referencyjny: GKG.GO.2115.4.2018

II.1.2) Główny kod CPV
71250000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie prac obejmujących:
Modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Puszczykowo (Id 302102), obrębów
ewidencyjnych: Puszczykowo (Id 302102_1.0001), Puszczykowo Stare (Id 302102_1.0002), Niwka
(Id 302102_1.0003) w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu
Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014-2020.

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

mailto:anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl
www.bip.podgik-poznan.pl
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II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 426 829.27 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000
71354300
72314000
71354100
72310000
79999100
72312000
72252000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Wykonawcy, siedziba Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Pozna, prace terenowe- Puszczykowo, Puszczykowo Stare, Niwka.

II.2.4) Opis zamówienia:
2. Zamówienie polega na:
1) wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków na podstawie art. 24a, art. 26 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, mającej na celu aktualizację danych ewidencyjnych, oraz uzupełnienie istniejącej
bazy danych ewidencyjnych, danymi dotyczącymi:
a) gruntów,
b) budynków,
c) obiektów trwale związanych z budynkami,
d) nieruchomości lokalowych,
e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego
posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych
dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;
2) wykonaniu aktualizacji użytków gruntowych i klas gleboznawczych,
3) opracowaniu i wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w
rozpatrzeniu zgłoszonych uwag do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych
niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z
uwzględnionych uwag;
4) przygotowaniu projektów zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych,
5) dostosowaniu bazy danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem bazy danych EGiB, określonym w
załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r., poz.1034 z późn. zm., zwanego dalej rozporządzeniem
w sprawie egib), w tym dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN), co zostanie potwierdzone walidacją zbiorów danych
EGiB, utworzonych w wyniku realizacji zamówienia, korzystając z oprogramowana udostępnionego przez
Zamawiającego,
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6) wykonaniu harmonizacji obiektów bazy danych BDOT500 i obiektów uzbrojenia terenu z bazą danych EGiB
w zakresie wskazanym w pkt 6.10. załącznika nr 1 do NWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

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.02.01.02-30-0010/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
W dniu 11 lipca 2018 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki
w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp w przedmiocie: modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla
jednostki ewidencyjnej: Puszczykowo (Id 302102), obrębów ewidencyjnych: Puszczykowo (Id 302102_1.0001),
Puszczykowo Stare (Id 302102_1.0002), Niwka (Id 302102_1.0003) w ramach projektu “Cyfryzacja
Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych
usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (GKG.GO.2115.4.2018).
Zaproszenie do negocjacji zostało przekazane Wykonawcy: ŁUKASZ ANTKIEWICZ ,,GEORANGE” ul. Błażeja
4D lok. 13, 61-608 Poznań, adres do korespondencji: ul. Nad Nielbą 44A, 62-100 Wągrowiec. Zamawiający
– Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zdecydował o wszczęciu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki z uwagi na brak ofert
we wcześniej ogłaszanych w tym zakresie postępowaniach. Zamawiający trzykrotnie ogłaszał postępowanie w
trybie przetargu nieograniczonego:
- postępowanie nr GKG.GO.2110.3.2017 (Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Unii
Europejskiej w dniu 19-05-2017 r. pod numerem 2017/S 096-189269),
- postępowanie nr GKG.GO.2110.8.2017 (Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Unii
Europejskiej w dniu 27-10-2017 r. pod numerem 2017/S 207-428018),
- postępowanie nr GKG.GO.2110.2.2018 (Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Unii
Europejskiej w dniu 7-03-2018 r. pod numerem 2018/S 046-101005).
W ramach ww. postępowań w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej:
Puszczykowo (Id 302102), obrębów ewidencyjnych: Puszczykowo (Id 302102_1.0001), Puszczykowo Stare
(Id 302102_1.0002), Niwka (Id 302102_1.0003) w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów
Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 nie zostały złożone żadne oferty, w związku z czym
wszystkie trzy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostały unieważnione na postawie art. 93 ust.
1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189269-2017:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428018-2017:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101005-2018:TEXT:PL:HTML
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
ŁUKASZ ANTKIEWICZ ,,GEORANGE”
UL.BŁAŻEJA 4D lok.13
POZNAŃ
61-608
Polska
Kod NUTS: PL418
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 426 829.27 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 426 829.27 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

,,V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia" - Zamawiający wpisał datę 11.07.2018r. - jest to data przesłania
zaproszenia do negocjacji wybranemu Wykonawcy. Data zawarcia umowy zostanie podana w ogłoszeniu o
udzieleniu zamówienia.
,,V.2.4) Całkowita końcowa wartość zamówienia" - Zamawiający wpisał kwotę stanowiącą wartość szacunkową
zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/07/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

