
UCHWAŁA NR 28/88/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki 
na realizację zadania pn.: „Założenie baz danych BDOT 500 oraz GESUT dla jednostki 

ewidencyjnej – miasta Piechowice”, a także zatwierdzenia wyboru Wykonawcy zamówienia, 
tj. Konsorcjum firm: GEOXY Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie i Piotr Myszka – geocompetence 
z siedzibą w Węgrzcach, który zostanie zaproszony do udziału w negocjacjach w celu udzielenia 

zamówienia

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 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki 
o wartości poniżej 221.000 euro – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

§ 2. Zatwierdza się wybór Wykonawcy, który zostanie zaproszony do udziału w negocjacjach 
w celu udzielenia zamówienia, tj. Konsorcjum firm: GEOXY Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Grzegórzecka 
69, 31-559 Kraków i Piotr Myszka – geocompetence z siedzibą: ul. A6 nr 5, 32-086 Węgrzce.

§ 3. Do wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na realizację zadania pn.: „Założenie baz danych BDOT 500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej 
– miasta Piechowice”, upoważnia się:

1) Urszulę Kasicę – dyrektora Biura Zamówień Publicznych,

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

3) Krzysztofa Woźniaka – głównego specjalistę w Biurze Zamówień Publicznych,

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

§ 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

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Powiat

Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze w 2018 roku na „Założenie baz danych

BDOT 500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – miasta Kowary” (nr postępowania:

BZP.272.1.8.2018) 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 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 jednej lub kilku jednostek ewidencyjnych Powiatu Jeleniogórskiego – przy czym całkowita

wartość tych zamówień nie przekroczy 90% wartości zamówienia podstawowego. Ponadto

ustalono, że zamówienia te mogą zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki,

tj. negocjacje przeprowadzone zostaną z Wykonawcą, z którym zawarta została umowa dotycząca

zamówienia podstawowego, zaś przedmiotem negocjacji będzie zakres zlecanych usług, ich

wartość, termin wykonania, warunki płatności oraz okres rękojmi.

Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosiła – 165.600,00 zł (netto),

tj. 38.407,13 euro, natomiast zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług

i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, którego wartość stanowi do 90% wartości

zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp –

149.040,00 zł (netto), tj. 34.566,41 euro. Łączna wartość obu w/w zamówień – 314.640,00 zł

(netto), tj. 72.973,54 euro. Tym samym wartość aktualnego zamówienia, dotyczącego założenia

baz danych dla miasta Piechowice, nie może przekroczyć kwoty: 183.319,20 zł.

Umowa dotycząca realizacji zamówienia podstawowego, polegającego na „Założeniu baz

danych BDOT 500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – miasta Kowary”, została zawarta

w dniu 7 sierpnia 2018 r. z Konsorcjum firm: GEOXY Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie i Piotr

Myszka – geocompetence z siedzibą w Węgrzcach.

Przepis art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia

z wolnej ręki, 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.

Podnosząc powyższe, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w odniesieniu do usługi polegającej na „Założeniu baz danych BDOT 500

oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – miasta Piechowice” jest zasadne.
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Wykonawca, który zostanie zaproszony do udziału w negocjacjach, tj. Konsorcjum firm:

GEOXY Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie i Piotr Myszka – geocompetence z siedzibą

w Węgrzcach, zrealizował zamówienie podstawowe. Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii

i Gospodarki Nieruchomościami w/m pozytywnie ocenił wykonanie zleconej usługi.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia wynosi: 147.995,49 zł (netto),

tj. 34.324,16 euro. Wartość brutto: 182.034,45 zł.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 06.05.2019 r.

przez dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w/m.

Środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone

w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2019 rok (Dział 710, rozdz. 71012 § 4300).

Planowany termin realizacji zamówienia – do dnia 29 listopada 2019 r.

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania.
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