Ogłoszenie nr 500163742-N-2018 z dnia 12-07-2018 r.
Miasto Ruda Śląska: Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania elementów
dokumentacji przetargowej dla projektu „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz
e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych
przez Miasto Ruda Śląska”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e_usług w zakresie rejestrów
publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez miasto Ruda Śląska”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług
publicznych
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 570220-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Ruda Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 00051584000000, ul. Plac Jana Pawła
II 6, 41709 Ruda Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, email zamowienia@ruda-sl.pl, faks 032 248 7348.
Adres strony internetowej (url): www.rudaslaska.bip.info.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania elementów dokumentacji
przetargowej dla projektu „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w
zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto
Ruda Śląska”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AP.271.67.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest m. in. opracowanie elementów Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opisów Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego na: 1.1. Modernizację i rozwój treści cyfrowych (Etap
I) obejmującą: 1.1.1. pozyskanie i weryfikację danych o działkach w oparciu o istniejące
materiały pzgik oraz integrację baz danych, 1.1.2. pozyskanie i weryfikację danych o
budynkach w oparciu o istniejące materiały pzgik oraz integrację baz danych, 1.1.3.
digitalizację, modernizację i rozbudowę treści baz danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dotyczącej archiwum zasobu, 1.1.4. modernizację baz danych obiektów
topograficznych (BDOT500), 1.1.5. modernizację baz danych szczegółowych osnów
geodezyjnych (BDSOG), 1.2. Modernizację i rozbudowę środowiska technologii
informatyczno-komputerowych – e-usług wraz z zakupem sprzętu komputerowego i
oprogramowania oraz szkoleniami (Etap II) obejmującą: 1.2.1. modernizację i rozbudowę
systemów teleinformatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych, 1.2.2. zakup sprzętu
komputerowego i narzędzi informatycznych, 1.2.3. szkolenia, 1.3. Świadczenie usług
inspekcji nadzoru (Etap III) obejmujących: 1.3.1. reprezentowanie Zamawiającego w
sprawowaniu nadzoru merytorycznego nad realizacją prac wymienionych w punkcie 1.1
powyżej (Etap I), 1.3.2. reprezentowanie Zamawiającego w sprawowaniu kontroli
jakościowej i ilościowej przy odbiorach prac wymienionych w punkcie 1.1. powyżej (Etap I),
1.3.3. współpracę z Inżynierem Projektu, który wyłoniony zostanie w toku oddzielnego
postępowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72220000-3
Dodatkowe kody CPV: 79131000-1, 72224000-1, 72224200-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie z
brzmieniem art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął
żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu (…). Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

