
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 44479-2016 z dnia 2016-04-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Namysłów

Przedmiotem zamówienia jest założenie baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie:geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie

standardowych...

Termin składania ofert: 2016-04-29

Namysłów: Zało żenie baz danych infrastruktury informacji przestrze nnej

dla cz ęści obr ębów ewidencyjnej gminy Namysłów w zakresie w zakres ie:

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESU T), obiektów

topograficznych o szczegółowo ści zapewniaj ącej tworzenie

standardowych opracowa ń kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000

(BDOT500) z jednoczesnym uzupełnieniem punktów adre sowych

(GEPADR)

Numer ogłoszenia: 125394 - 2016; data zamieszczenia : 18.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w

BZP: 44479 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Pl. Wolności 12A, 46-100

Namysłów, woj. opolskie, tel. (077) 410 36 95, faks 077 4103922.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Założenie baz danych infrastruktury informacji

przestrzennej dla części obrębów ewidencyjnej gminy Namysłów w zakresie w zakresie: geodezyjnej ewidencji

sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) z jednoczesnym uzupełnieniem

punktów adresowych (GEPADR).

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest założenie baz danych infrastruktury

informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów

topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach

1:500 - 1:5000 (BDOT500) z jednoczesnym uzupełnieniem punktów adresowych (GEPADR), dla poszczególnych
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obrębów jednostki ewidencyjnej Namysłów - obszar wiejski: Zadanie nr 1 Obręby: Przeczów, Mikowice, Niwki,

Smarchowice Śląskie i Krasowice. Zadanie nr 2 Obręby: Ligota, Głuszyna, Smarchowice Małe, Bukowa Śląska,

Józefków, Michalice, Objazda, Baldwinowie, Igłowice, Woskowice Małe, Brzezinka. Przedmiot zamówienia należy

wykonać zgodnie warunkami technicznymi, będącymi dodatkiem nr 3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy

wykonywać zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr

76 poz.489 z późn. zmianami), ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity

Dz. U. z 2015 r. poz.520 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy

zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z

dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz.

1938 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542), rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z

dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2012 r.

poz. 1551 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w

sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938 z późn. zmianami),

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (Dz. U. 2010

r. nr 242, poz. 1622 z późn. zmianami), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.

290), rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352 z późn. zmianami), rozporządzeniem Radny

Ministrów z 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r.

poz. 1247 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

z późn. zmianami), ustawą z dnia 29 sierpia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów

fizjograficznych (Dz. U. 2003 r. Nr 166 poz. 1612), właściwymi przepisami szczególnymi, obowiązującymi Polskimi

Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia informacji

koniecznych do właściwego wykonania zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które

nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Oferty, które

nie będą obejmowały wszystkich elementów zamówienia zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: część

Gminy Namysłów, siedziba Zamawiającego, teren działania Wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.35.41.00-5, 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1, 71.30.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  17.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

GeoWorld s.c. Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Informatyczno - Budowlane, ul. Pływacka 25 pok. 19, 82-300

Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 94666,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  50400,00

Oferta z najni ższą ceną: 50400,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 185365,85

Waluta:  PLN .
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