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PR-343-27/2009 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

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  

 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
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.  
 
 
I. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Powiat Szydłowiecki 
26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7  
strona internetowa www.szydlowiecpowiat.pl,  
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655 oraz z 2008 r., Nr 171, poz. 1058)  

2. Postępowanie zostanie uniewaŜnione wyłącznie gdy:  
1) nie zostanie złoŜona Ŝadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜszy kwotę, którą zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, 
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć, 
4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, 
5) zostaną złoŜone oferty o takiej samej cenie, jak równieŜ oferty dodatkowe będą zawierać taką samą cenę. 
3. O uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem terminu 

składania ofert,  
2) złoŜyli oferty w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU 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: 
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   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. 
 

Główny przedmiot zamówienia posiada kod CPV – 71.33.00.00-0 – róŜne usługi inŜynieryjne, 71.35.40.00-4 – 
usługi sporządzania map 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

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

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
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. 
 
VI. INFORMACJE O O ŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 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: 
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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 
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.  
 
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW, A TAK śE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI. 
1. KaŜdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: 
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7 lub faksem:(048) 617-04-65 
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację 
istotnych warunków zamówienia chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niŜ 7 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
3. Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: GraŜyna 

Niewadzisz oraz Norbert Czubak,  tel. (048) 617-04-65  
 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
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, 
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. 
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IX. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. 
 
X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. 
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3. Wykonawca moŜe złoŜyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
4. Oferta oraz wszystkie załączniki, w tym projekt umowy , wymagają podpisu osób uprawnionych 

do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 
ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5. JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy, naleŜy 
dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa 
w treści niniejszej specyfikacji. 

7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 
wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji 

zawartości oferty.  
10. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem 

składania ofert i pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 

11. Oferta musi być złoŜona Zamawiającemu w dwóch kopertach: 
koperta zewnętrzna (bez nazwy oferenta) winna być oznaczona – „OFERTA PRZETARGOWA - 
Wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla ośmiu obrębów jednostki 
ewidencyjnej Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie.”; 
Na kopercie wewnętrznej naleŜy umieścić pełną nazwę i adres Wykonawcy. 
 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty naleŜy składać w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7 - sekretariat do dnia 

07 października 2009 roku do godziny 1000. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie 
składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. 

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu 07 października 2009 r. o godzinie 1015 
w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Szydłowcu, przy ul. Kościuszki 
170, II p, pok.7. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom informację 
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny kaŜdej oferty, wszelkie modyfikacje, terminy 
wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji zostaną ogłoszone przez zamawiającego podczas otwarcia. 

 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje. 
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia. 
3. Cena moŜe być tylko jedna 
 
XIII. KRYTERIA OCENY OFERTY 
1. Kryteria oceny ofert 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: Cena – 100% 
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego  
                                          An = Pmin  : Pn  x 100% 

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A, 
n – numer oferty 
Pmin – cena minimalna wśród złoŜonych ofert 
Pn – cena zaproponowana przez oferenta n  
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XIV. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PRZEZ 
WYKONAWC Ę W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZ NEGO 
1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie 

nie krótszym niŜ 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.  
2. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 

umowy na warunkach wynikających z SIWZ lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 
XV. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed 
podpisaniem umowy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej 
w ofercie. 
70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez 
Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 
30 % kwoty zabezpieczenia, słuŜące do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości jest 
zwracana w nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości. 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: 
1. w pieniądzu na konto zamawiającego  
2. w poręczeniach bankowych  
3. w gwarancjach bankowych 
4. w gwarancjach ubezpieczeniowych 
5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
z wyjątkiem określonych w niniejszej specyfikacji. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń 
zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z zapisami art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych. 
 
XVI. WARUNKI UMOWY 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 

kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji 

oraz danych zawartych w ofercie.  
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr IV. 
 
XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
1. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej na zasadach , określonych w 
dziale VI ustawy Pzp. 

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania 
oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie 
ustawy, Wykonawca moŜe wnieść protest do Zamawiającego. 

3. Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeŜeniem art. 180 ust. 3 
ustawy. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne. 
Protest uznaje się za wniesiony skutecznie z chwilą , gdy dotarł do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, 
26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7, pok. 7 w taki sposób, Ŝe Zamawiający mógł się zapoznać z jego 
treścią. 

4. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŜe zawierać 
Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających 
wniesienie protestu. 

 
XVIII. INNE INFORMACJE 
1. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza złoŜenie oferty częściowej. 
2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeŜeli zamawiający 

przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
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3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, oraz okoliczności, po których 
zaistnieniu będą one udzielane, jeŜeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 
oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeŜeli zamawiający dopuszcza 
porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.  

6. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą, jeŜeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

7. JeŜeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
 
 
XIX. ZAŁ ĄCZNIKI 
Nr 1 – Formularz oferty. 
Nr 2 – Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1  ustawy PZP. 
Nr 3 –  Oświadczenie  „Wykaz osób”. 
Nr 4 –  Umowa. 
Nr 5 –  Projekt modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków Gmina Chlewiska – 143001_2. 
 
 
Szydłowiec, dnia 24 września 2009 r. 

______________________________________ 

Podpis osoby uprawnionej  
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Załącznik Nr 1 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 

................................................................... 
(nazwa i siedziba oferenta) 

................................................................... 

................................................................... 

 

Powiat Szydłowiecki 
pl. M. Konopnickiej 7 

26-500 Szydłowiec 
 
 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

Stosownie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ....................... podejmuję/my/ się 
wykonania zadania pn.  

……………………………………….........................................................................................................   

……………………………………….........................................................................................................   

 

 
Cena ofertowa wykonania zamówienia wynosi:.............................. zł. netto 

 
(słownie: .............................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………...) 

podatek VAT …………%, wynosi………………….. zł  

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………) 

co stanowi brutto ..............................zł.   

(słownie ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………) 

 

1. Oświadczam (my), Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

znane nam są warunki wykonania robót i na nie się zgadzam(y). 

2. Ofertą niniejszą uwaŜamy się za związanych przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego 

do składania ofert tj. do dnia ................................... r. 

3. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*/ zamierzamy zlecić podwykonawcom* 

wymienionym w załączniku Nr ...... 
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4. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na wyŜej wymienionych warunkach i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

5. Na wykonane roboty udzielamy gwarancji ................................ miesięcy (minimum 24 miesiące). 

6. Termin zakończenia zadania deklarujemy na dzień: 

1) pierwszą fazę prac - do dnia …………………………. 

2) drugą fazę prac      - do dnia ………………………….. 

7.  Do niniejszej oferty załączamy n/w dokumenty i oświadczenia: 

 

1) ............................................................................. 

2) ............................................................................. 

3) ............................................................................. 

4) ............................................................................. 

5) ............................................................................. 

6) ............................................................................. 

7) ............................................................................. 

8) ............................................................................. 

 

 

                                                                  ................................................................... 
                                                                                                 podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej  
                                                                                                 do  występowania w  imieniu oferenta     
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Załącznik Nr 2 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 
                                                         

 

Pieczęć  Wykonawcy 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIE Ń 

PUBLICZNYCH 
 
 
Oświadczam, Ŝe: 

1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności  zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi, 

2) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz  potencjałem  technicznym a takŜe 

osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,   

3)  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 
 
 
 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
............................................................................ 

Firma (nazwa) wykonawcy  
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Wykaz osób przygotowanych zawodowo i przewidzianych  

do realizacji zamówienia pn.: 
 

„Wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
dla ośmiu obrębów jednostki ewidencyjnej Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie” 

 

1. Oświadczam, Ŝe niŜej wymieniona osoba, która będzie wykonywała (wymienić zakres wykonywanych przez 
nią czynności): 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... posiada 
odpowiednie uprawnienia: 
 

Lp. Imi ę i nazwisko 
Rodzaj posiadanych 

uprawnień  
(numer, specjalność) 

Forma dysponowania kadrą 
(pracownik wykonawcy lub 
inne formy dysponowania 
kadrą np. umowa zlecenie) 

    

 
1.1. Załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień 
 
2. Zobowiązanie do współpracy:∗∗∗∗ 

 Ja niŜej podpisany ………………………………………………………….……………..…...... 

zamieszkały…………………………………………………………............… posiadający uprawnienia 

nr …………………………………… wydane przez ……………………………………………….…... 

zobowiązuje się do współpracy w przypadku realizacji zamówienia przez: 

…………………………………………………………………………………………..........………….. 

(firma (nazwa) wykonawcy) 

 
 ……………………………………………………….. 

 
 
 

   (podpis osoby zobowiązującej się do współpracy)  

…………………………………. ………………………………………………. 
miejscowość, data /pieczęć i podpis wykonawcy/ 

 
 
 

                                                           
Uwaga pkt 2∗∗∗∗ wypełniają osoby nie będące pracownikiem wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
 
 
 

 

 

 

P R O J E K T     U M O W Y 
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         Projekt 

Umowa 
nr …………….. 

 
 zawarta dnia ............................ r. w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r., 

Nr 171, poz. 1058)  pomiędzy Powiatem Szydłowieckim PI. M. Konopnickiej 7 26-500 Szydłowiec 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działa: 
1. Starosta  - Włodzimierz Górlicki 
2. Wicestarosta - Roman Woźniak 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu   -  Doroty Jakubczyk 
zwanych w dalszej treści "Zamawiającym", 
a 
zwanym w dalszej treści "Wykonawcą" zawarta została umowa następującej treści: 

 
§l 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace: wykonanie 
kompleksowej modernizacji ewidencji i budynków dla obrębów dotyczących obszarów jednostki 
ewidencyjnej  Chlewiska powiat szydłowiecki obejmującym następujące obręby: Broniów, 
Cukrówka, Krawara, Ostałów, Ostałówek, Sulistrowice, Zaława, Zawonia. 

2. Całość prac składających się na przedmiot umowy dzieli się na dwie fazy: 
Faza pierwsza - na pierwszą fazę prac składa się : 
Etap I – przegląd i weryfikacja istniejącej bazy danych. 
Etap II – załoŜenie ewidencji budynków i lokali.  
Szczegółowy opis etapów jest zawarty w Projekcie modernizacji kompleksowej ewidencji 
gruntów i budynków dla obrębów dotyczących obszarów jednostki ewidencyjnej Gmina 
Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie, zwany w dalszej treści Projektem. 
Faza druga - na drugą fazę prac składa się Etap III – końcowa redakcja bazy numerycznej 
danych ewidencji gruntów i budynków, wyłoŜenie projektu oraz uruchomienie systemu 
umoŜliwiającego prowadzenie ewidencji obejmującej pełny zakres danych ewidencyjnych.  

 
§2 

1. Zasięg terytorialny prac objętych niniejszą umową obejmuje 11 obrębów gm. Chlewiska obiekt I. 
2. Rzeczowy zakres prac określa projekt modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków 

dla obrębów dotyczących obszarów jednostki ewidencyjnej Gmina Chlewiska, powiat 
szydłowiecki, województwo mazowieckie wraz ze zmianami do projektu. 

3. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac dostarczy Wykonawca we własnym zakresie 
na koszt Zamawiającego uwzględniony w cenie umownej. 

4. Zamawiający udostępni dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie niezbędnym 
do wykonania zamówienia. 

 
§ 3 

1. Przedmiot umowy o którym mowa w § 1 zostanie wykonany w dwóch fazach. 
1) Faza pierwsza : do dnia 26 czerwiec 2010r.   
2) Faza druga:       do dnia 26 październik 2010r. 
 

§4 
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie całości prac o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto ……..................,- zł. (słownie złotych: 
............................................................................................................................................... brutto), 
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zgodnie ze złoŜoną ofertą, która stanowi integralną część niniejszej umowy. 
2. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w ustępie poprzedzającym, strony ustalają 

wynagrodzenie za poszczególne fazy prac. 
1) Faza pierwsza ..................................... zł. brutto (słownie złotych: 

................................................................................................................................................. brutto) 
2) Faza druga .............................................,- zł. brutto (słownie złotych: 

................................................................................................................................................. brutto) 
3. NaleŜność za wykonany i przyjęty bez zastrzeŜeń przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 

umowy płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 21 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu faktury, wystawionej na Starostwo Powiatowe w Szydłowcu. Podstawą 
wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeŜeń protokół odbioru. 

4. Za zgodą Zamawiającego, z tytułu odebranych części prac, dotyczących poszczególnych obrębów 
o których mowa w § 1 umowy (stopień zaawansowania określi Zamawiający w formie protokółu 
odbioru) mogą być realizowane faktury częściowe, potrącone przy ostatecznym rozliczeniu 
roboty. 

5. Zamawiający ma prawo w trakcie trwania umowy do kontroli wykonywanych prac. 
 

§5 
1. Strony ustalają zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

netto o którym mowa w §4 pkt.1 tj. kwotę ……………. zł słownie …………………………….. 
złotych. 

2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu pełną kwotę ustalonego w ust.1 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w formie: 
- gwarancji ubezpieczeniowej 
- pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy 
- obligacjach państwowych 
- poręczeniach oraz gwarancjach bankowych 
- zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb 

Państwa 
3. Zabezpieczenie o którym mowa w ust.2 zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni po 

okresie rękojmi w przypadku gdy usterki stwierdzone w okresie rękojmi będą niezwłocznie 
usuwane przez  Wykonawcę. 

4. Strony postanawiają, Ŝe zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 30% kwoty 
o której mowa w ust.1,tj. …………. zł …………………………………….. złotych zostanie 
zatrzymana przez Zamawiającego przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego. 

5. Zamawiający moŜe wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, o którym 
mowa w pkt.4,w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych usterek 
w okresie rękojmi. 

6. Umowa niniejsza zobowiązuje obie strony do wykonania prac i płatności wynikających z fazy 
pierwszej. 

7. Rozpoczęcie prac fazy drugiej moŜe nastąpić po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej 
umowy w terminie do 26.06.2010r. 

8. W przypadku przesunięcia terminu podpisania aneksu z winy Zamawiającego, strony uzgodnią 
nowy termin zakończenia prac. 

9. Wykonawca zawiadomi  Zamawiającego o dniu gotowości do odbioru przedmiotu umowy 
o którym mowa w § 1 umowy, a Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie uzgodnionym 
przez strony, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty gotowości do odbioru. 

10. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół, którego l egz. po podpisaniu przez obie 
strony przekaŜe Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. 

 
§6 

1. W razie stwierdzenia w trakcie czynności odbioru, wad powstałych z winy Wykonawcy, 
nie nadających  się do usunięcia, ale wady te umoŜliwi ą uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jego przeznaczeniem - Zamawiający obniŜy wynagrodzenie umowne odpowiednio do utraconej 
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wartości uŜytkowej, estetycznej i technicznej, nie więcej jednak niŜ o 15 %. 
2. W razie stwierdzanie w czasie odbioru lub w okresie rękojmi wad powstałych z winy 

Wykonawcy, nie nadających się do usunięcia a wady te uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać 
wykonania umowy po raz drugi  bez dodatkowego wynagrodzenia, a Wykonawca naprawi szkody 
wynikłe z opóźnienia na własny  koszt. 

 
§7 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% ceny 
umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 
1) 0.2% ceny umownej za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu całości prac 
2) 5% ceny umownej za niezgłoszenie do odbioru robót, bądź zgłoszenie robót które nie osiągnęły 

gotowości do odbioru. 
3) 0.5% ceny umowne za kaŜdy dzień zwłoki w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych przy 

odbiorze lub w okresie rękojmi liczony od dnia wyznaczonego terminu usunięcia wad (usterek). 
3. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% ceny 

umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Zamawiający. 

§8 
NaleŜność za wykonane i przyjęte bez zastrzeŜeń prace płatna będzie z konta Zamawiającego 
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy: 
 

§9 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie pod 
rygorem niewaŜności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaŜności zmiana postanowień zawartej umowy 
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŜeli 
przy ich uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których 
nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 11 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 

 

 

 


