
UCHWAŁA NR 37/109/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
zadania pn.: „Weryfikacja inicjalnej bazy danych GESUT miasta Karpacza oraz miasta 

Kowary”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się tryb przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 euro – na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na 
dokonaniu weryfikacji inicjalnej bazy danych GESUT miasta Karpacza oraz miasta Kowary. 

§ 2. Zatwierdza się projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 3. Do wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację zadania pn.: „Weryfikacja inicjalnej bazy danych GESUT miasta Karpacza oraz miasta 
Kowary”, upoważnia się:

1) Aleksandrę Mucharską – dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 
Nieruchomościami,

2) Krzysztofa Preisnera – dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze,

3) Urszulę Kasicę – dyrektora Biura Zamówień Publicznych,

4) Małgorzatę Maras – głównego specjalistę w Biurze Zamówień Publicznych,

5) Krzysztofa Woźniaka – głównego specjalistę w Biurze Zamówień Publicznych.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński
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UZASADNIENIE

Na podstawie wniosku Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

w/m z dnia 20 maja 2019 r., znak: GKN.672.6.2019, dla realizacji zamówienia publicznego

polegającego na dokonaniu weryfikacji inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci

uzbrojenia terenu (GESUT) miasta Karpacza oraz miasta Kowary – wybrany został tryb przetargu

nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 euro, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą

Pzp.

Z uwagi na to, że jest to zamówienie udzielane w częściach, z których każda stanowi

przedmiot odrębnego postępowania, szacunkowa wartość zamówienia wynosi łącznie: 198.815,49

zł (netto), tj. 46.110,70 euro.

Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, wartością zamówienia udzielanego w częściach jest

łączna wartość poszczególnych części zamówienia. W łącznej wartości szacunkowej zamówienia

uwzględnione zostały następujące wartości:

1) 147.995,49 zł (netto), tj. 34.324,16 euro – wartość szacunkowa udzielonego w dniu

14.06.2019 r. zamówienia na założenie baz danych BDOT 500 oraz GESUT dla jednostki

ewidencyjnej – miasta Piechowice;

2) 50.820,00 zł (netto), tj. 11.786,53 euro – wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia,

dotyczącego wykonania weryfikacji inicjalnej bazy danych GESUT miasta Karpacza oraz miasta

Kowary.

Wartość szacunkowa przedmiotowej części zamówienia, o której mowa w pkt 2

powyższego zestawienia, została ustalona przez Panią Aleksandrę Mucharską – dyrektora Wydziału

Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w/m.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zamówienia zostały zabezpieczone

w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2019 rok w dziale 710 rozdz. 71012 § 4300.

Planowany termin realizacji zamówienia – do dnia 29.11.2019 r.

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania.
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