
  

Płońsk: Wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości 

dla przebudowy drogi powiatowej Nr 3052W Wrońska - Omięciny - Joniec 

Numer ogłoszenia: 345442 - 2010; data zamieszczenia: 26.10.2010 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. 

mazowieckie, tel. , faks. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie map zawierających 

projekty podziału nieruchomości dla przebudowy drogi powiatowej Nr 3052W Wrońska - 

Omięciny - Joniec. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie map 

zawierających projekty podziału nieruchomości zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 3 ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z 

dnia 10 kwietnia 2003 r (Dz.U. z 2003 Nr 80 poz 721 z poźn. zm.) dla przebudowy drogi 

powiatowej Nr 3052W Wrońska - Omięciny Joniec Szacunkowa ilość nieruchomości do 

podziału 102 Droga Nr 3052W znajduje się na terenie Gminy Załuski i Joniec, powiat 

płoński, województwo mazowieckie Mapy z projektami podziału nieruchomości należy 

wykonać w pięciu egzemplarzach dla każdej dzielonej nieruchomości. Całość prac należy 

wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami technicznymi oraz wytycznymi 

Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w 

Płońsku. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz zapoznać 

się z materiałami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, znajdującymi się w państwowym 

zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Prawa autorskie Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego całość praw autorskich do przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie miał 

prawo w szczególności do zezwolenia na dokonywanie zmian i aktualizacji dokumentacji. 

Odbiór dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w siedzibie 

Zamawiającego. Za termin wykonania umowy uważa się datę podpisania protokołu zdawczo - 

odbiorczego. Wykonawca załączy do protokołu zdawczo odbiorczego przedmiotu 

zamówienia - oświadczenie Wykonawcy o poprawności i kompletności wykonania 

przedmiotu zamówienia, - oświadczenie Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiającego praw 

autorskich do przedmiotu zamówienia - Wykonawca wystawi odrębne faktury za wykonanie 

poszczególnych zadań objętych postępowaniem.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1. 

SEKCJA III: PROCEDURA 



III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 LAND STUDIO J.Ł.Ptasiewicz, ul. Płocka 42, 09-100 Płońsk, kraj/woj. mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86700,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 Cena wybranej oferty: 65688,00 

 Oferta z najniższą ceną: 65688,00 / Oferta z najwyższą ceną: 79560,00 

 Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 

wolnej ręki albo zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Zapytanie o cenę - Przedmiotem zamówienia są usługi powszechnie dostępne o ustalonych 

standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8. 
 


