
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Cyfryzacja materiałów pzgik

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320932859

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Odrowąża 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-420

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 4245182

1.5.8.) Numer faksu: 914245184

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@modgik.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.modgik.szczecin.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

prowadzenie PZGiK

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Cyfryzacja materiałów pzgik

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5d81f32-a4fd-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00110735/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-05 14:39

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00061551/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Cyfryzacja materiałów pzgik

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00100962/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na
podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Od 20.03.2020r. na terenie RP obowiązuje stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.Podjęte zostały
działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i wprowadzono obostrzenia w funkcjonowaniu
instytucji państwowych takich jak MODGiK Szczecin. Ośrodek udostępniania materiały i zbiory danych będące w jego
zasobie. Materiały w postaci nieelektronicznej przyjęte do zasobu winny być jak najszybciej przetwarzane do postaci
dokumentu elektronicznego. Zgodnie z § 32 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05.09. 2013 r. w
sprawie organizacji trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiały zasobu przetwarza
się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r. Mając na uwadze powyższe
jak również przyznanie dotacji celowej na realizację ww. zadania, konieczne jest bezzwłoczne przystąpienie do skanowania
dokumentów, co zagwarantuje do nich dostęp również w stanie epidemii.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 190557 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

skanowanie dokumentów zawartych w operatach pomiarowych, ich zapis w "GEOARCHIWUM" wraz z uzupełnieniem
atrybutów i dodatkowych informacji, ilość operatów 16580

4.5.3.) Główny kod CPV: 79999100-4 - Usługi skanowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 190556,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 190556,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 190556,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SYSTHERM INFO Sp. z o.o.
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630694851

7.3.3) Ulica: Złotowska 27

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-189

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 190556,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-10-31
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