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Szydłowiec, dnia 24 września 2009 roku 

PR-343-27/2009 

POWIAT SZYDŁOW IECKI 
 

ogłasza przetarg nieograniczony  
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 – Prawo zamówień publicznych 

 
na: Wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla ośmiu obrębów jednostki  
 ewidencyjnej Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie. 

 

        1.  obręb Broniów  gm. Chlewiska              pow. 504 ha  955  dz.           
        2.  obręb Cukrówka  gm. Chlewiska              pow. 275 ha  934  dz.           
        3.  obręb Krawara                       gm. Chlewiska              pow. 327  ha  400  dz.           
        4.  obręb Ostałów  gm. Chlewiska              pow. 384 ha                 987  dz.             
        5.  obręb Ostałówek  gm. Chlewiska              pow. 394 ha  586   dz. 
        6.  obręb Sulistrowice                  gm.Chlewiska                    pow. 217 ha                              408  dz. 
        7. obręb Zaława                           gm.Chlewiska                    pow. 436 ha                              856  dz. 
        8. obręb Zawonia                         gm.Chlewiska                    pow. 241 ha                              628  dz.  
 

 
 

data zamieszczenia: 24.09.2009 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane  

 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES:   
Nazwa: 
Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu  
 
Adres: 
pl. M. Konopnickiej 7 
Miejscowość:   Kod pocztowy:   Województwo:  
Szydłowiec   26-500    mazowieckie 
 
Adres strony internetowej zamawiającego:  
www.szydlowiecpowiat.pl  
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego sytemu zakupów: 
nie dotyczy 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  
Administracja samorządowa. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1)  OPIS 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla ośmiu obrębów jednostki  
ewidencyjnej Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie. 

 

        1.  obręb Broniów  gm. Chlewiska              pow. 504 ha  955  dz.           
        2.  obręb Cukrówka  gm. Chlewiska              pow. 275 ha  934  dz.           
        3.  obręb Krawara                       gm. Chlewiska              pow. 327  ha  400  dz.           
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        4.  obręb Ostałów  gm. Chlewiska              pow. 384 ha                 987  dz.             
        5.  obręb Ostałówek  gm. Chlewiska              pow. 394 ha  586   dz. 
        6.  obręb Sulistrowice                  gm.Chlewiska                    pow. 217 ha                              408  dz. 
        7. obręb Zaława                           gm.Chlewiska                    pow. 436 ha                              856  dz. 
        8. obręb Zawonia                         gm.Chlewiska                    pow. 241 ha                              628  dz.  

 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: 
usługi 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla ośmiu 
obrębów jednostki ewidencyjnej Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie. 
        1.  obręb Broniów  gm. Chlewiska              pow. 504 ha  955  dz.           
        2.  obręb Cukrówka  gm. Chlewiska              pow. 275 ha  934  dz.           
        3.  obręb Krawara                       gm. Chlewiska              pow. 327  ha  400  dz.           
        4.  obręb Ostałów  gm. Chlewiska              pow. 384 ha                 987  dz.             
        5.  obręb Ostałówek  gm. Chlewiska              pow. 394 ha  586   dz. 
        6.  obręb Sulistrowice                  gm.Chlewiska                    pow. 217 ha                              408  dz. 
        7. obręb Zaława                           gm.Chlewiska                    pow. 436 ha                              856  dz. 
        8. obręb Zawonia                         gm.Chlewiska                    pow. 241 ha                              628  dz.  
 

1. Pierwsza faza prac: 
   Na pierwszą fazę prac składa się etap I i II: 
   Etap I – przegląd i weryfikacja istniejącej bazy danych. 
   Etap II – załoŜenie ewidencji budynków i lokali.  
   Szczegóły etapów określono w Projekcie stanowiącym załącznik nr 5. do siwz. 

2. Druga faza prac: 
        Na drugą fazę składa się etap III:  

    Etap III – końcowa redakcja bazy numerycznej danych ewidencji gruntów i budynków, wyłoŜenie    
    projektu oraz uruchomienie systemu umoŜliwiającego prowadzenie ewidencji obejmującej pełny    
    zakres danych ewidencyjnych.  
    Szczegóły etapu określono w Projekcie stanowiącym załącznik nr 5. do siwz. 

 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71.33.00.00-0 – róŜne usługi inŜynieryjne, 71.35.40.00-
4 – usługi sporządzania map 

 
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: 
Nie. 
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: 
Nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  

1) pierwsza faza prac - do dnia 26 czerwca 2010 r. 
2) druga faza prac      - do dnia 26 października 2010 r.  

 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA 
Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium. Wymagania dotyczące wadium. 

1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium.  
      Wysokość wadium określa się na kwotę 2500 zł, słownie : dwa i pół tysiąca złotych 
2) Wadium moŜe być wniesione w: 

pieniądzu na konto  08102043170000510201142454 
a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 



 3 

b) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z późn. zm.). 

3) Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
4) Dowód potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu naleŜy złoŜyć wraz z ofertą.  
5) Oryginał wadium wnoszonego w innej niŜ pieniądzu formie naleŜy złoŜyć wraz z ofertą. 
6) Wniesione wadium powinno obowiązywać przez cały okres związania ofertą.  
7) Kasa Starostwa Powiatowego nie przyjmuje wpłat gotówkowych. 
8) Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art. 46 ustawy Pzp. 

 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych,  

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają  

obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności dysponują osobami, które posiadają kwalifikacje  

określone w:  

a) art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 
Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zmianami).  

Do wykonania zamówienia zapewnią co najmniej: 

- jedną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia  

b) § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.06.1956r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. Nr 
19, poz. 97 z późniejszymi zmianami) – do wykonania zamówienia zapewnią co najmniej jedną 
osobę posiadającą upowaŜnienie wojewody mazowieckiego.  

2) przyjmują warunki umowy, 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4) złoŜyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia przedstawione w pkt. VI SIWZ, 

potwierdzające spełnienie wyŜej wymienionych warunków. 
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
1) W toku badania i oceny ofert, Zamawiający będzie posługiwał się kryterium (spełnia/ nie spełnia). Zgodnie 

z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – PZP zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 
negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeŜeniem 
art. 88 ustawy PZP. 

2) Wykonawca, który nie złoŜy wymaganych w SIWZ informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu lub złoŜy dokumenty w niewłaściwej formie, lub nie spełni innych 
wymagań określonych w ustawie PZP, SIWZ lub innych przepisach obowiązującego prawa, zostanie 
wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 24 ustawy PZP.  

3) Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie 
złoŜyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 
którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo 
ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. Zamawiający wezwie takŜe zgodnie z art. 
26 ust. 4 w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń 
i dokumentów, o których  mowa w art. 25 ust. 1. 

4) Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą i nie będzie podlegać dalszej ocenie. 
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności 
lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 
1. Dokumenty wymagane: 
1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1; 
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, 
Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
lub społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
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na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – 
potwierdzający, Ŝe profil prowadzonej działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia. 
W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, Ŝe powinno ono być 
wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego – samo stwierdzenie przez 
właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem 
zaświadczenia). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich. 

4) dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają odpowiednie 
uprawnienia wynikające z:  

a)  art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. 
U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zmianami), tj.  uprawnienia  zawodowe z zakresu 1 i 2. 

b) § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.06.1956r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. Nr 19, 
poz. 97 z późniejszymi zmianami) tj. upowaŜnienie wojewody mazowieckiego.  

Wykaz osób sporządzić na zał. nr 3. 
5) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2; 
6) Podpisany projekt umowy. 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 
przetarg nieograniczony. 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
Cena - 100% 
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: 
Nie 
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.szydlowiecpowiat.pl 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: 
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, pokój numer 15 (II piętro). 
 
 
IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
Data: 07.10.2009  Godzina 10:00,  
Miejsce:  
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, sekretariat (I piętro) 
 
IV.3.3) Termin związania ofertą: 
okres w dniach: 30 
 
Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 24 września 2009 roku.  


