
Kłobuck: Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej 
Popów 
Numer ogłoszenia: 149776 - 2010; data zamieszczenia: 31.05.2010 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 112736 - 2010r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 
42-100 Kłobuck, woj. śląskie, tel. 034 3109500, faks 034 3109507. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ewidencji gruntów 
dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 
ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów, w tym założenie 
ewidencji budynków i lokali wraz z wykonaniem pomiaru granic działek oraz 
przygotowaniem dokumentacji do podziału. Przewidywana ilość - ok. 140 budynków, 
Przewidywana ilość działek do pomiaru granic - 22 działki, Przewidywana ilość działek do 
podziału - 20 działek. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów. Etap I - 
modernizacja operatu EGiB dla obrębu Płaczki gm. Popów : I - Celem opracowania jest 
modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali, aktualizacja danych 
dotyczących terenów zabudowanych w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z faktycznym 
stanem w terenie oraz stanem prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem terenów 
wyłączonych z produkcji rolnej i.lub leśnej. II - Doprowadzenie do zgodności zapisów 
pomiędzy częścią opisową, a częścią graficzną operatu ewidencji gruntów w zakresie 
użytków oraz dostosowanie ww. zapisów do zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie 
ewidencji gruntów oraz w wytycznych technicznych G5. III - Wykonanie pomiaru 
sytuacyjnego wszystkich budynków znajdujących się na obszarze ww. obrębu z 
wykorzystaniem osnowy szczegółowej III klasy. IV - Dla wyszczególnionych poniżej 
kompleksów działek wykonanie pomiaru z protokolarnym ustaleniem przebiegu granic - w 
myśl przepisów § 37, 38 oraz 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków - 
zgodnie ze stanem użytkowania na gruncie : 1) działki nr : 16, 17, 18 (wraz z 
doprowadzeniem do zgodności części opisowej i graficznej) 2) działki nr : 120, 121.1, 122, 
123.1, 124.2, 124.3, 124.4, 125, 126.1, 126.2, 127.1, 127.2 (ustalenie przebiegu granicy na 



obszarze sięgającym poza drugą linię zabudowy) 3) dz.nr 52 oraz 53 (jw.) 4) dz. nr : 41, 42.1, 
42.3, 42.4, 43 (jw.) Wykonanie dla obszaru objętego pomiarem granic map do regulacji ksiąg 
wieczystych. Mapy należy sporządzić osobno dla każdej nieruchomości w trzech 
egzemplarzach. Etap II - przygotowanie dokumentacji podziałowej : - dla kompleksu działek 
111 - 124.4 wykonanie dokumentacji geodezyjnej do wydzielenia działek zajętych pod drogę 
publiczną (art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), - dla działek nr 
104 oraz 108 wykonanie dokumentacji geodezyjnej do wydzielenia działek pod drogę 
publiczną (spec. ustawa). Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z warunkami 
technicznymi określonymi w załączniku nr 6 do SIWZ.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• Usługi Geodezyjne Mariusz Drzazga, ul. Obrony Narodowej 19, 98-355 Działoszyn, 
kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 33000,00 
• Oferta z najniższą ceną: 33000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 42578,00 
• Waluta: PLN. 

 


