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PL-Pruszcz Gdański: Usługi pomiarowe 

2012/S 74-121885 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Usługi 

Dyrektywa 2004/18/WE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku 
ul. Powstańców Warszawy 28 
Osoba do kontaktów: Dorota Zwara 
83-000 Pruszcz Gdański 
POLSKA 
Tel.: +48 583004841 
E-mail: gdansk@anr.gov.pl 
Faks: +48 583004843 

Adresy internetowe:  

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.anr.gov.pl 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej 
Inna: państwowa osoba prawna 
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 
Inny: wykonywanie prawa własności do nieruchomościach Skarbu Państwa 
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia 

II.1)Opis 
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu 
Wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych na nieruchomościach będących w Zasobie 
ANR OT Gdańsk z możliwością składania ofert częściowych. 



II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 
dostawy lub świadczenia usług 
Usługi 
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi 
inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi 
konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych 
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług: województwo pomorskie: powiat słupski, powiat lęborski, powiat 
bytowski, powiat człuchowski, powiat kwidzyński, sztumski, malborski, nowodworski, 
iławski; powiat starogardzki, tczewski, kościerski i chojnicki; powiat gdański Gdańsk 
grodzki, powiat kartuski, powiat pucki, wejherowski, Gdynia grodzki. 

Kod NUTS PL63 

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych na 
nieruchomościach będących w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy 
Gdańsk z możliwością składania ofert częściowych szczegółowo opisanych w załączniku A 
do SIWZ. 
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71355000, 71251000, 71250000 

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) 
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) 
Wartość: 1 267 801,40 PLN 
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Rodzaj procedury 
IV.1.1)Rodzaj procedury 
Otwarta 
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia 
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia 
Najniższa cena 
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej 
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie 
IV.3)Informacje administracyjne 
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą 
SO-0160-2/12 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 010-015474 z dnia 17.1.2012 



Sekcja V: Udzielenie zamówienia 

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Zadanie Nr 1 Wykonanie usług geodezyjno-
kartograficznych na nieruchomościach będących w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych w 
granicach powiatu słupskiego szczegółowo opisanych w załączniku A do SIWZ. 
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 
4.4.2012 
V.2)Informacje o ofertach 
Liczba otrzymanych ofert: 5 
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 
zamówienia 

Konsorcjum: 1) Geoservice Sp z o.o. 2) Biuro Geodezji i Obrotu Nieruchomościami Geo-
Nieruchomości Mariusz Czekała 
1) ul. Solskiego 2/1 2) ul. Mickiewicza 48/1 
76-200 Słupsk 
POLSKA 

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:  
Wartość: 305 154,47 PLN 
Bez VAT 
Całkowita końcowa wartość zamówienia:  
Wartość: 214 490,00 PLN 
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00 
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Zadanie nr 2 Wykonanie usług geodezyjno-
kartograficznych na nieruchomościach będących w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych w 
granicach powiatu lęborskiego szczegółowo opisanych w załączniku A do SIWZ. 
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 
19.3.2012 
V.2)Informacje o ofertach 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 
zamówienia 

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Sigma S.C. Marek Kolasa i Sławomir Odrowąż-
Piramowicz 
ul. A. Krajowej 55/1 
84-300 Lębork 
POLSKA 

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:  
Wartość: 61 977,42 PLN 
Bez VAT 
Całkowita końcowa wartość zamówienia:  
Wartość: 81 000,00 PLN 
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00 



V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Zadanie nr 3 Wykonanie usług geodezyjno-
kartograficznych na nieruchomościach będących w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych w 
granicach powiatu bytowskiego szczegółowo opisanych w załączniku A do SIWZ. 
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 
3.4.2012 
V.2)Informacje o ofertach 
Liczba otrzymanych ofert: 2 
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 
zamówienia 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Konsultingowe Geopol S.C. 
ul. Młyńska 6 
77-100 Bytów 
POLSKA 

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:  
Wartość: 39 808,05 PLN 
Bez VAT 
Całkowita końcowa wartość zamówienia:  
Wartość: 112 263,00 PLN 
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00 
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Zadanie nr 4 - Wykonanie usług geodezyjno-
kartograficznych na nieruchomościach będących w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych w 
granicach powiatu człuchowskiego szczegółowo opisanych w załączniku A do SIWZ. 
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 
7.3.2012 
V.2)Informacje o ofertach 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 
zamówienia 

Geoekspres Sp. z o.o. 
ul. Długosza 16 
77-300 Człuchów 
POLSKA 

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:  
Wartość: 124 304,07 PLN 
Bez VAT 
Całkowita końcowa wartość zamówienia:  
Wartość: 116 361,00 PLN 
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00 
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 



Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: Zadanie nr 5 Wykonanie usług geodezyjno-
kartograficznych na nieruchomościach będących w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych w 
granicach powiatu malborskiego, nowodworskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego i iławskiego 
szczegółowo opisanych w załączniku A do SIWZ. 
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 
27.3.2012 
V.2)Informacje o ofertach 
Liczba otrzymanych ofert: 2 
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 
zamówienia 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Opegieka Sp. z o.o. 
Al. Tysiąclecia 11 
82-300 Elbląg 
POLSKA 

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:  
Wartość: 111 889,43 PLN 
Bez VAT 
Całkowita końcowa wartość zamówienia:  
Wartość: 125 350,00 PLN 
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00 
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 
Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 - Nazwa: Zadanie nr 6 - Wykonanie usług geodezyjno-
kartograficznych na nieruchomościach będących w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych w 
granicach powiatu starogardzkiego, tczewskiego, kościerskiego i chojnickiego szczegółowo 
opisanych w załączniku A do SIWZ. 
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 
6.4.2012 
V.2)Informacje o ofertach 
Liczba otrzymanych ofert: 6 
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 
zamówienia 

„Geoekspres” Sp. z o.o. 
ul. Długosza 16 
77-300 Człuchów 
POLSKA 

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:  
Wartość: 197 212,20 PLN 
Bez VAT 
Całkowita końcowa wartość zamówienia:  
Wartość: 202 827,00 PLN 
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00 
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 



Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 - Nazwa: Zadanie nr 7 -Wykonanie usług geodezyjno-
kartograficznych na nieruchomościach będących w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych w 
granicach powiatu gdańskiego, Gdańsk grodzkiego, kartuskiego szczegółowo opisanych w 
załączniku A do SIWZ. 
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 
6.4.2012 
V.2)Informacje o ofertach 
Liczba otrzymanych ofert: 5 
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 
zamówienia 

Biuro Geodezji Sp. z o.o. 
ul. Junaków 3 
82-300 Elbląg 
POLSKA 

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:  
Wartość: 181 387,43 PLN 
Bez VAT 
Całkowita końcowa wartość zamówienia:  
Wartość: 219 473,00 PLN 
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00 
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 
Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 - Nazwa: Zadanie nr 8 - Wykonanie usług geodezyjno-
kartograficznych na nieruchomościach będących w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych w 
granicach powiatu puckiego, wejherowskiego i Gdynia grodzkiego szczegółowo opisanych 
wzałączniku A do SIWZ. 
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 
6.4.2012 
V.2)Informacje o ofertach 
Liczba otrzymanych ofert: 4 
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 
zamówienia 

Konsorcjum: 1) Usługi Geodezyjne SKALAR Waldemar Wrześniewski 2),,Geometer” 
Leszek Andrzejewski 
1) ul. Obwodowa 31B/M26, 84-240 Reda 2) ul. Łąkowa 1 
84-207 Koleczkowo 
POLSKA 

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:  
Wartość: 165 229,27 PLN 
Bez VAT 
Całkowita końcowa wartość zamówienia:  
Wartość: 196 037,40 PLN 
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00 
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 



Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
VI.2)Informacje dodatkowe: 
VI.3)Procedury odwoławcze 
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Urząd Zamówien Publicznych 
ul. Postępu 17 a 
00-676 Warszawa 
POLSKA 
Tel.: +48 224587801 
Adres internetowy: uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587800 

VI.3.2)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Szczegółowe informacje na 
temat odwołań można uzyskać w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.1.2004 r. 
(Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.) -Rozdział 2 i 3 dział VI (Środki Ochrony Prawnej). 
Odwołanie wnosi się: 
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8; 
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, wnosi się wterminie: 
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli 
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8; 
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego 
systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a 
w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 
ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; albo 



b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. 
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Urząd Zamówien Publicznych 
ul. Postępu 17a 
00-676 Warszawa 
POLSKA 
Tel.: +48 224587801 
Faks: +48 224587800 

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
13.4.2012 
 


