
Wykonanie map do celów projektowych ul. Kolejarzy (Boczna) i Władysława IV w 
L ęborku.  

Numer ogłoszenia: 224624 - 2009; data zamieszczenia: 06.07.2009 
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:  Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, 
woj. pomorskie, tel. 0-59 862 42 80, faks 0-59 862 24 27. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie map do celów 
projektowych ul. Kolejarzy (Boczna) i Władysława IV w Lęborku.. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
następujących map do celów projektowych: - ul. Kolejarzy Boczna, - ul. Władysława IV 
w Lęborku, (dwa osobne opracowania). Mapa informacyjna z zaznaczonym zakresem 
opracowań stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). 2. Dla kaŜdego zakresu mapy naleŜy 
wykonać (wszystkie mapy w skali 1:500): - w wersji analogowej: kalka plus dwie odbitki 
oraz dodatkowa mapa z rzędnymi, - w wersji cyfrowej na płytach CD po 2 egz. w 
formacie .dxf, .dgn lub .dwg z rozwarstwieniem co najmniej: - ewidencja gruntów, - 
uzbrojenie terenu, - branŜa drogowa. Mapy w wersji cyfrowej muszą być zgodne z 
mapami analogowymi (tj. ramka, opis rysunku, zakres mapy dc. projektowych, siatka 
krzyŜy itp.) 3. W zakres opracowania wchodzi zamierzenie: a) niwelety istniejącej 
nawierzchni ulic, b) obiektów, znaków drogowych i ukształtowania terenu, c) istniejącej 
zieleni, d) istniejących obiektów oświetleniowych i innych urządzeń na całej mierzonej 
powierzchni. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany SIWZ w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. Zmiana moŜe mieć miejsce w kaŜdym czasie przed upływem 
terminu składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaŜe 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 5. Zgodnie z art. 144 
Prawa zamówień publicznych zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian 
postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający określa następujące 
warunki zmiany: w przypadku opóźnienia w wykonaniu zamówienia z przyczyn, za które 
nie odpowiada Wykonawca, moŜliwe będzie zawarcie aneksu do umowy zmieniającego 
termin wykonania zamówienia. 6. Przed złoŜeniem oferty naleŜy dokonać wizji w terenie i 
zapoznać się z dostępnymi materiałami związanymi z tematem.. 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4. 
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie 
zamówienia i części: 2650.00 PLN. 
 



SEKCJA IV: PROCEDURA 
 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Zapytanie o cenę 
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej:  nie 
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  02.07.2009. 
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3. 
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 
ZAMÓWIENIA:  

• Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych SURVEYOR, ul. Armii Krajowej 32/6, 84-300 
Lębork, kraj/woj. pomorskie. 
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE 
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI śSZĄ  
I NAJWY śSZĄ CENĄ (bez VAT) 

• Cena wybranej oferty: 2650,00 
• Oferta z najniŜszą ceną: 2650,00 oferta z najwyŜszą ceną: 4500,00 
• Waluta:  PLN. 

 


