Ogłoszenie nr 2021/BZP 00079491/01 z dnia 2021-06-10

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi
Założenie baz danych BDOT 500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Podgórzyn

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821492
1.5.) Adres zamawiającego:
1.5.1.) Ulica: Kochanowskiego 10
1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra
1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
1.5.7.) Numer telefonu: 756473103
1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: bzp@powiatkarkonoski.eu
1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatkarkonoski.eu/5918
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Nazwa zamówienia:

Założenie baz danych BDOT 500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Podgórzyn
2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ce4862b-c9f1-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00079491/01
2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
2.5.) Data ogłoszenia: 2021-06-10 16:27
2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak
2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007061/02/P
2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Założenie baz BDOT 500 oraz GESUT dla gminy Podgórzyn
2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
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2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
3.2.) Numer referencyjny: BZP.272.1.7.2021
3.3.) Rodzaj zamówienia

Usługi
3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
3.5.) Wartość zamówienia: 249717,60 PLN
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest założenie baz danych dla jednostki ewidencyjnej – gminy
Podgórzyn:
1) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza GESUT);
2) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych
opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000
(BDOT 500).
3.10.) Główny kod CPV: 71222200-2 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich
3.11.) Dodatkowy kod CPV:
71354100-5 - Usługi odwzorowania cyfrowego
72310000-1 - Usługi przetwarzania danych

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:

Zastosowano art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, stanowiący że
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki w przypadku udzielenia w okresie
3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego
przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu
jego wartości. W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Zamawiającego w
2020 r. na założenie bazy danych BDOT 500 oraz GESUT dla gminy Jeżów Sudecki
przewidziana została w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ możliwość udzielenia wybranemu
wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Od udzielenia zamówienia
podstawowego w 2020 r. nie upłynął 3-letni okres.
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:

BZP.272.1.10.2020
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
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5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy
pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): GEOXY Sp. z o. o.
5.1.2.) Ulica: Miedziana 17
5.1.3.) Miejscowość: Kraków
5.1.4.) Kod pocztowy: 31-567
5.1.5.) Województwo: małopolskie
5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE
Zgodnie z art. 305 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – w
przypadku zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, Zamawiający może udzielić
zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 1-5 i 7-14. Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – w przypadku
udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o
zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita
wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości – zamawiający
może udzielić zamówienia z wolnej ręki. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym przez Zamawiającego w 2020 r. na „Założenie bazy danych BDOT 500 oraz
GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Jeżów Sudecki” przewidziana została w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwość udzielenia
wybranemu w tej procedurze wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zamówień polegających na
powtórzeniu – w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego – podobnych usług,
stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego, oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego. Zamawiający – w opisie zamówienia podstawowego, zawartym w ogłoszeniu o
zamówieniu oraz SIWZ – określił zakres i warunki udzielenia przedmiotowych zamówień, tj.
wskazał, że przedmiotem tych zamówień będzie w szczególności założenie bazy danych
GESUT i/lub bazy danych BDOT 500 dla innej jednostki ewidencyjnej powiatu – przy czym
całkowita wartość tych zamówień nie przekroczy 99% wartości zamówienia podstawowego. W
wartości szacunkowej zamówienia realizowanego w 2020 r. uwzględniona została wartość
zamówienia podstawowego oraz zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług i
zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1
pkt 6 w/w ustawy. Umowa na realizację zamówienia podstawowego (założenie baz danych
BDOT 500 oraz GESUT dla gminy Jeżów Sudecki), została zawarta w dniu 10.08.2020 r., zatem
nie upłynął 3-letni okres na udzielenie zamówienia w trybie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy.
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