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BZP.KO-B.341-320/08 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana d alej SIWZ)  
w przetargu nieograniczonym o warto ści szacunkowej nie przekraczaj ącej  

wyra Ŝonej w złotych równowarto ści kwoty 206.000 euro  
na wykonanie 6 operatów szacunkowych dot. okre ślenia warto ści rynkowej lokali  

i nieruchomo ści stanowi ących własno ść Skarbu Pa ństwa 
 
 
I. Zamawiaj ący:  

Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia  – Andrzeja Kosztowniaka,  

ul. Jana Kili ńskiego 30, 26-610 Radom 

    REGON: 670223451          NIP: 796-28-17-529 

Prowadz ący spraw ę:         Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu 
Osoby uprawnione do porozumiewania si ę z wykonawcami:   

                                      w sprawach dot. procedury:  
Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych:                                         Katarzyna Ośko-Bojanowicz 

                                 tel.(48) 36 20 283,    
                                                                                                              fax (48) 36 20 282,  36 20 284 

 
Adres poczty elektronicznej, adres strony interneto wej: 
1. zzp@magistrat.radom.pl (dla korespondencji napływającej do Zamawiającego) 
2. www.bip.radom.pl (adres strony internetowej na której umieszczane są dokumenty dotyczące 

niniejszego przetargu) 
 
     

II. Tryb udzielenia zamówienia  
 Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  
 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr  223, poz. 1655). 

III. Przedmiot zamówienia (CPV:  70.30.00.00-4) 
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 5 operatów szacunkowych określających wartość 

lokali wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i 
przypadającym udziałem w gruncie pod budynkiem w nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, połoŜonej w Radomiu przy ulicach:  
a) Piastowskiej 6 , oznaczonej nr 184/5 o pow. 2054m2, zapisanej w KW Nr RA1R/00118324/1 

– tj. lokal nr 6, nr 11 i nr 36; 
b) Mieszka I 11 , oznaczonej  nr 184/6 o pow. 2808 m2, zapisanej w KW Nr RA1R/00118325/8 

– tj. lokal nr 14 i 24; 
Celem wyceny jest ustalenie wartości lokali mieszkalnych oraz udziału w gruncie pod 
budynkami w związku ze sprzedaŜą lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz oddaniem 
gruntu w uŜytkowanie wieczyste. Poprzednie operaty szacunkowe utraciły waŜność z dniem 
06.12.2007r. 

2) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 1 operatu szacunkowego dotyczącego określenia 
wartości rynkowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, połoŜonej  
w Radomiu przy ulicy 
a) Kelles-Krauza 22 (oddzielnie dla kaŜdej działki), oznaczonej w ewidencji gruntów i 

budynków m. Radomia nr 70/3 o pow. 16 m2, nr 70/4 o pow. 16 m2, nr 70/5 o pow. 16 m2 
(obręb IV/11, ark. 39), uregulowanej w KW Nr 969/4; 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej w związku z 
oddaniem gruntu w uŜytkowanie wieczyste wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności 
budynków garaŜowych wybudowanych ze środków własnych p[posiadaczy. W/w garaŜe 
usytuowane na przedmiotowym gruncie nie stanowią przedmiotu wyceny. 

 
Informacje dodatkowe: 
- W/w operaty winny być wykonane w dwóch egzemplarzach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2004r.  Nr 261, poz. 2603 z 
późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2109). 

- W kalkulacji ceny naleŜy uwzględnić koszty jakie poniesie wykonawca w związku z realizacją  
przedmiotu umowy, m.in. pozyskanie materiałów niezbędnych do sporządzenia operatów –  
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w tym: kosztów przejazdów, odpisów KW, wypisów z ewidencji gruntów, map, przeznaczenia  
w planie zagospodarowania przestrzennego, itp. 

- Cena musi równieŜ uwzględniać ewentualne potwierdzenie po upływie 12 miesięcy od daty 
sporządzenia, Ŝe wartość nieruchomości określona w tym operacie jest aktualna (po 
przeprowadzonej analizie), w terminie 30 dni od daty wystąpienia z wnioskiem. 

IV. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert cz ęściowych  

Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę na zamówienie. 

V.  Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:  8 sierpnia 2008r. 

VII. Warunki udziału w post ępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: posiadają uprawnienia w zakresie 
określonym w art. 193 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
tj.: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym 
w zakresie przedmiotu zamówienia. 

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych. 

VIII. Ocena spełniania warunków udziału w post ępowaniu   
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie 
analizy oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 8 metodą „zero-jedynkową”. 
Oznacza to, Ŝe brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych niŜej oświadczeń lub dokumentów, 
a takŜe złoŜenie oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy, bądź nieuzupełnienie  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków, o których mowa w art. 25 „pzp” spowoduje wykluczenie wykonawcy  
z postępowania „pzp”. Ofertę złoŜoną przez wykonawcę wykluczonego z postępowania uznaje 
się za odrzuconą. 

IX.   Dokumenty i o świadczenia wymagane w post ępowaniu: 

  IX.1. Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków  
udziału w post ępowaniu: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 
i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp na druku, którego wzór 
został przekazany w materiałach przetargowych – w formie zał ącznika nr 1 ; 

2) 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, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert – w formie zał ącznika nr 2 .  

3) Aktualne zaświadczenia 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 zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert – w formie zał ącznika nr 3 i 4 ;  

4) Kserokopia świadectwa uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j.: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) – w formie zał ącznika nr 5 ;  

5) W przypadku gdy realizacja przedmiotu zamówienia będzie powierzona osobom którymi 
dysponuje wykonawca naleŜy załączyć dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby które będą 
uczestniczyć w  wykonaniu zamówienia posiadają wymagane i aktualne uprawnienia zawodowe 
w zakresie szacowania nieruchomości – w formie zał ącznika nr 6 ; 

6) Dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia – w formie 
załącznika nr 7 ; 
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   IX.2.  Inne dokumenty składane wraz z ofert ą: 

1) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy 
wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika – w formie zał ącznika nr 8 ;  

2) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo o którym mowa w art. 23 ust. 
2 ustawy - Prawo zamówień publicznych – w formie zał ącznika nr 9 ; 

3) Parafowany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy projekt umowy – w formie 
załącznika nr 10 . 

4) Wypełnione czytelnie (drukowanymi literami) i podpisane przez upełnomocnionego 
przedstawiciela wykonawcy oświadczenie rejestracyjne - formularz wykonawcy – w formie 
załącznika nr 11 . 

X. Sposób porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami 
1) Treść SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego pod 

adresem: www.bip.radom.pl. 

2) Przyjętą przez zamawiającego formą porozumiewania się z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz  informacji przez strony jest forma 
pisemna, faks lub droga elektroniczna. 

3) JeŜeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą 
faksu lub drogą elektroniczną kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania (zgodnie z art.27 ustawy). Potwierdzenie otrzymania moŜe być dokonane 
równieŜ faksem lub drogą elektroniczną. 

4) Przekazanie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacji, o których mowa wyŜej 
uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona.  

5) Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do 
zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. Pytania wykonawców 
winny być sformułowane na piśmie i skierowane na adres zamawiającego:  

„Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych,  

ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 1,2,3, 26-610 Radom.” 
6) Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 

wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na 
stronie internetowej na której udostępniona jest SIWZ. 

7) Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ, protestów oraz 
rozstrzygnięć będzie zamieszczana na stronie www.bip.radom.pl. 

XI. Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XII. Termin zwi ązania ofert ą 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

XIII.  Sposób przygotowania oferty 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, 

pismem czytelnym, w jednym egzemplarzu, na formularzu oferty zgodnym z treścią 
formularza przekazanego w materiałach przetargowych jako załącznik do SIWZ. 

2) Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie IX muszą być 
podpisane, a wzór umowy – parafowany, przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań 
w imieniu wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Pełnomocnictwo do podpisania 
oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 
załączonych przez wykonawcę. 

3) Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 
podpisujących ofertę. 

4) Wszystkie składane wraz z ofertą kserokopie dokumentów winny być czytelne i potwierdzone 
przez  wykonawcę (osobę uprawnioną) „za zgodność z oryginałem”. W przypadku, gdy 
dokument przedstawiony w formie kserokopii jest dla zamawiającego nieczytelny lub budzi 
wątpliwości co do jego prawdziwości zamawiający wezwie wykonawcę do przedłoŜenia jego 
oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. 

5) ZłoŜone przez wykonawcę dokumenty i oświadczenia nie podlegają zwrotowi przez 
zamawiającego.  
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6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

6.1. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo dołączają do 
oferty. Treść pełnomocnictwa powinna wyraźnie wskazywać zakres umocowania. Do 
wykonawców występujących wspólnie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
wykonawcy. 

6.2. W przypadku spółek cywilnych ofertę powinni podpisać wszyscy wspólnicy, lub powinny 
być dołączone odpowiednie pełnomocnictwa, albo uchwała wspólników potwierdzająca 
upowaŜnienie danego wspólnika do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu spółki. 

6.3. KaŜdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi 
odrębnie udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania  na podstawie 
art.24 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych – w związku z czym powinien 
złoŜyć samodzielnie załączniki nr 2, 3 i 4 wymienione w pkt IX niniejszej specyfikacji oraz 
spełniać wymogi określone w art. 22 ust 1 ustawy pzp. 

6.4. Natomiast do oceny spełniania warunków art.22 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych przyjmuje się zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich 
podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

6.5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Dla zamawiającego nie są wiąŜące w 
tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki 
cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający moŜe Ŝądać wykonania zamówienia w 
całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie. 

7) Dokumenty zastrzeŜone przez wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 
zastrzega, Ŝe nie mogą być ogólnie udostępniane, winny być oznaczone w prawym górnym 
rogu kaŜdej strony napisem „POUFNE”. Brak takiego zastrzeŜenia będzie oznaczał, Ŝe 
wszystkie podane informacje są jawne. 

8) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed 
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. KaŜda wprowadzona zmiana staje się wówczas częścią SIWZ. 

9) Zaleca się, aby wszystkie karty składające się na ofertę były połączone w sposób 
uniemoŜliwiający jej zdekompletowanie. 

XIV. Miejsce i termin składania ofert 
1) Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu 

ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. śeromskiego 53) w terminie do dnia  
10 lipca 2008r.  do godz.  11:00. 

2) Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

"OFERTA NA WYKONANIE 6 OPERATÓW SZACUNKOWYCH DOT. O KREŚLENIA 
WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU 
PAŃSTWA, POŁOśONYCH W RADOMIU”  

oraz  „Nie otwiera ć przed 10 lipca 2008r. godz. 11:30” 

Poza oznaczeniami podanymi wyŜej: 
Koperta będzie zaadresowana na adres podany w punkcie 1 SIWZ oraz będzie oznaczona 
nazwą i adresem wykonawcy, aby moŜna ją było odesłać bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu, w przypadku gdy została złoŜona po terminie. 

3) Koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi wykonawca. 

4) Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

XV. Miejsce i termin otwarcia ofert 
1) Zamawiający otworzy złoŜone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, 

Biuro Zamówień Publicznych ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. śeromskiego 
53) w dniu 10 lipca 2008r. o godz. 11:30. 

2) Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający 
sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili otwarcia) oraz 
poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe informacje dotyczące ceny. Informacje,  
o których mowa wyŜej zamawiający przekaŜe niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli 
obecni przy otwarciu ofert - na ich wniosek. 
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XVI. Sposób obliczenia ceny 
1) Cenę ofertową stanowi cena brutto, jaką zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy 

za wykonanie 6 operatów szacunkowych. W ofercie naleŜy równieŜ podać cenę netto i 
podatek VAT, a takŜe cenę netto wykonania pojedynczego operatu. 

2) Cena musi być podana cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy 
zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 9 ust. 6 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz 
listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów  
i usług - Dz. U. Nr 95 poz. 798). 

3) Cena ofertowa musi obejmować wykonanie operatu szacunkowego zgodnie ze standardami 
rzeczoznawców majątkowych wraz z pozyskaniem materiałów niezbędnych do sporządzenia 
operatów – w tym odpisów KW, wypisów z ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia, 
map, informacji na temat przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania 
przestrzennego oraz w studium, itp. 

4) Cena powinna uwzględniać potwierdzenie po upływie 12 miesięcy od dnia sporządzenia 
operatu, Ŝe wartość nieruchomości w nim określona jest aktualna (po przeprowadzonej 
analizie). 

5) Dla porównania złoŜonych ofert Zamawiający zastosuje wzór przedstawiony w pkt XVII.2. 
6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  
7) Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowić będzie cenę ryczałtową.  
8) Walutą transakcji będzie złoty polski (PLN). 

XVII. Opis kryteriów oraz sposób oceny ofert 
1) Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złoŜone przez 

wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według jednego kryterium 
najniŜszej ceny – 100% 

2) Ocena w zakresie przyjętego kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów 
otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru: 

 C =
b

n

Co

Co
× 100 % x 100 pkt 

C – ilość punktów  
Con – najniŜsza cena ofertowa (Co) spośród ofert spełniających wymogi formalne; 
Cob- cena (Co) badanej oferty, 
gdzie Co - cena wynikająca ze złoŜonej oferty 

3) Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą ilość 
punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium. 

4) JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe 
zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złoŜyli 
te oferty, do złoŜenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając 
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych ofertach.  

XVIII. Zamawiaj ący przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej pr zy wyborze 
najkorzystniejszej oferty . 

Po dokonaniu oceny złoŜonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona 
zostanie aukcja elektroniczna, jeŜeli w postępowaniu złoŜone zostaną co najmniej 3 oferty nie 
podlegające odrzuceniu. W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie jedynie kryterium ceny. 
Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na 
punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. Adres 
strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna www.ppp.pwpw.pl. 

Wykonawcy wraz z ofertą składają oświadczenie rejestracyjne – formularz wykonawcy , 
stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ (wypełnione pismem komputerowym i podpisane przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy). 

Wykonawcy dopuszczeni do aukcji otrzymają od zamawiającego poufne identyfikatory, komplety 
login-hasło, umoŜliwiające im zalogowanie do systemu aukcyjnego Polskiej Platformy 
Przetargowej (PPP). Przed przystąpieniem do aukcji wykonawcy przeprowadzają proces 
rejestracji. Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji. 
Wykonawca ma moŜliwość przeprowadzenia rejestracji od momentu otrzymania poufnego 
identyfikatora.  
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Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zawierające między innymi, poufne 
identyfikatory, zostaną przekazane wykonawcom przez zamawiającego: drogą elektroniczną, na 
adres e-mail Wykonawcy, wskazany w pkt. 4 oświadczenia rejestracyjnego, 

Wykonawcy potwierdz ą otrzymanie zaprosze ń i identyfikatorów ,  na nr faxu: 048 36 20 282 
bądź na adres e-mail: zzp@magistrat.radom.pl  
 
Wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

- komputer klasy PC,  
- system operacyjny: Windows98/2000/XP,   
- dostęp do sieci Internet bez pośrednictwa serwera proxy,  
- przeglądarka internetowa: Internet Explorer 5.5 lub wyŜszy, 
- bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany waŜnym kwalifikowanym certyfikatem. 

 
UWAGA: Dla Wykonawców nie posiadaj ących bezpiecznego podpisu elektronicznego     

Posiadanie przez Wykonawcę bezpiecznego podpisu elektronicznego jest warunkiem koniecznym 
udziału w aukcji. 
 
Informacje oraz pomoc w zdobyciu wymaganego bezpiecznego podpisu elektronicznego udzielają:  
1) Polska Platforma Przetargowa/Sigillum – Polskie Cen trum Certyfikacji Elektronicznej  – 
operator obsługujący zamawiającego w niniejszym postępowaniu, osoba sprawująca opiekę ze strony 
PWPW S.A. – Pani GraŜyna Dymińska, tel. 022-530-27-64, 022-530-27-53,  
e-mail: g.dymińska@pwpw.pl lub aukcje@pwpw.pl,  www.ppp.pwpw.pl, www.sigillum.pl 
2) Krajowa Izba Rozliczeniowa , ul. Cypryjska 72, 02-761 Warszawa tel. 022-546-02-07, 
www.kir.com.pl, e-mail: szafir@kir.com.pl 
3) Centrum – Powszechne Centrum Certyfikacji Unizeto T echnologies , ul. Królowej Korony 
Polskiej 21, 70-486 Szczecin, tel. 0801-540-340, www.centrum.pl, e-mail: info@centrum.pl 

Przesłanki zastosowania, otwarcie, sposób prowadzenia, zamknięcia aukcji elektronicznej 
określone są w art. 91a-c ustawy Pzp. 

XIX. Odrzucenie oferty: 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 
1. jest niezgodna z ustawą – Prawo zamówień publicznych, 
2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ 
3. jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
4. zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5. została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie 

art. 88 , lub błędy w obliczeniu ceny, 
7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny  
8. jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

XX. Formalno ści, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy   
w sprawie zamówienia publicznego 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający: 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, 
którzy złoŜyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby  
i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację; 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2) Zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej: 
www.bip.radom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 
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3) Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy  
zobowiązany jest do przedłoŜenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 
7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed 
upływem terminu związania ofertą z zastrzeŜeniem art.94 ust.1a  ustawy. 

5) Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego na warunkach określonych w projekcie 
umowy stanowiącym załącznik nr 9 do  niniejszej SIWZ. 

6) JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o 
których mowa w art. 93 ust 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych. 

XXI. MoŜliwo ść wykonania cz ęści zamówienia przez podwykonawców: 
 Zamawiający nie przewiduje wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 

XXII. Zamawiaj ący nie przewiduje udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących o których mowa  
w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówie ń publicznych. 

XXIII.  Środki ochrony prawnej przysługuj ące wykonawcy w toku post ępowania: 
1) Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego  przepisów ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI ustawy - Prawo zamówień 
publicznych. 

2) Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom zrzeszającym 
wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej, prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

XXIV.  Dokumentacj ę przetargow ą stanowi ą: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami : 
1) „Formularz oferty” 
2) nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22   

i niepodleganiu  wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp.   
3) nr 10 - Projekt umowy  
4) nr 11 – Formularz Wykonawcy 

 
 
 
Kompletna dokumentacja zawiera 13 stron . 
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BZP.KO-B.341-320/08       Formularz oferty 

Data sporządzenia oferty ………………………….. 

 

............................................................                            
(Nazwa i adres firmy wykonawcy)            
    
REGON ........................................... 

NIP ……………………………………. 

tel./fax ………………………………… 

e-mail: ………………………………… 

        URZĄD MIEJSKI W RADOMIU  
        Biuro Zamówie ń Publicznych 
        ul. Jana Kili ńskiego 30 
        26-600 Radom 

 

Oferta  

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości 206.000 euro na wykonanie 6 operatów 
szacunkowych dot. określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa, połoŜonych w Radomiu przy ulicach: Piastowskiej, Mieszka I i Kelles Krauza,  
znak BZP.KO-B.341-320/08: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie III. SIWZ zgodnie ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia oaz na warunkach przedstawionych w projekcie 
umowy, za wynagrodzeniem  ryczałtowym w następującej wysokości: 

Lp. Cena netto  
za 1 operat 

Ilość 
operatów 

Wartość netto  
za wykonanie  

operatów 
Wartość VAT Wartość brutto  

1.  
Piastowska 6 
Mieszka I 11 

 5 
   

2. Kelles-
Krauza 22  

 1    

RAZEM: 6    

Wartość netto: słownie …………….…………..…………………………………………………………….. złotych  
plus podatek VAT: ….% słownie złotych …………………………………..……………………….....……………, 
co stanowi wartość brutto: słownie …..……..……………………………………………………..……….. złotych 

 
2. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy – zgodnie ze wzorem 
dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w miejscu i terminie wskazanym 
przez zamawiającego. 

4. Zostaliśmy poinformowani, Ŝe moŜemy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec  
w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niŜ 
zamawiający. 

5. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy / nie jesteśmy *) płatnikiem podatku VAT. 
 
 
Data    .........................................................                 ................................................................................. 

         (Podpis osoby uprawnionej) 
 
 

                                                           
*) 

niepotrzebne skreślić 
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BZP.KO-B.341-320/08             Załącznik nr 1 do oferty 
 
...................................................................... 

      (nazwa i adres wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223., 
poz. 1655) składając ofertę w przetargu na wykonanie 6 operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej  
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, połoŜonych w Radomiu, w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) 
firmy oświadczam (oświadczamy), Ŝe: 
1. Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek     posiadania takich uprawnień. 
2. Posiadam (posiadamy) niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 
3. Znajduję się (znajdujemy się) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Nie podlegam (nie podlegamy) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Art. 24 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia 

lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba  
Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku 
upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione  
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace 
zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1, pkt 1-3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu 

sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców  
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców którym udziela się zamówienia na 
podstawie art. 62 ust.1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych 

warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy z zastrzeŜeniem art. 26 ust.3; 
4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania oferta, lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu 

związania ofertą. 
Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi podpisami, 
świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego. 
 
Miejscowość: ..........................................      

Data:........................................................               .......................................................................................                        
 (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do 
reprezentowania firmy) 
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BZP.KO-B.342-    /08                Załącznik nr 10 do oferty 

 

UMOWA – projekt 

na wykonanie 6 operatów szacunkowych dotycz ących okre ślenia warto ści rynkowej  
lokali i nieruchomo ści  stanowi ących własno ść Skarbu Pa ństwa, poło Ŝonych w Radomiu  

 
Zawarta w dniu ………………………… 2008r., pomiędzy: 
Skarb Państwa, 
z siedzibą w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 30  
REGON: 670223451 
NIP: 796-28-17-529 
reprezentowany przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja Kosztowniaka  
zwany w dalszej części „Zamawiającym”, 
a  
firmą .......................................................................... 
z siedzibą w ……………………………………… 
REGON: …………………….. 
NIP: ……-.…..-…..-.…. 
reprezentowaną przez …………………………. 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 

 

Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu ………………. 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 206.000 
euro, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  
z 2007r. Nr 223, poz. 1655). Przyjęta oferta stanowi integralną część niniejszej umowy. 
 

 

§ 1. 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania: 

a) 5 operatów szacunkowych określających wartość lokali wraz z pomieszczeniami 
przynaleŜnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i przypadającym udziałem w gruncie 
pod budynkiem w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, połoŜonej w 
Radomiu przy ulicach:  

- Piastowskiej 6 , oznaczonej nr 184/5 o pow. 2054m2, zapisanej w KW Nr RA1R/00118324/1 
– tj. lokal nr 6, nr 11 i nr 36; 

- Mieszka I 11 , oznaczonej  nr 184/6 o pow. 2808 m2, zapisanej w KW Nr RA1R/00118325/8 
– tj. lokal nr 14 i 24; 

b) 1 operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, połoŜonej w Radomiu przy ulicy Kelles-Krauza 22 
(oddzielnie dla kaŜdej działki), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Radomia  
nr 70/3 o pow. 16 m2, nr 70/4 o pow. 16 m2, nr 70/5 o pow. 16 m2 (obręb IV/11, ark. 39), 
uregulowanej w KW Nr 969/4; 

2. W/w operaty winny być wykonane w dwóch egzemplarzach, zgodnie ze standardami 
rzeczoznawców majątkowych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia aktualności wykonanego operatu szacunkowego 
po upływie 12 miesięcy od dnia jego sporządzenia, w terminie 30 dni od daty wystąpienia z takim 
wnioskiem przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 
2603 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2109 ze 
zm.). 

 
§ 2. 

1. Rzeczowy zakres prac określa w/w zamówienie. 
2. Wszelkie niezbędne materiały do wykonania prac Wykonawca dostarczy we własnym zakresie  

i na własny koszt. 
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§ 3.  
Strony ustalają termin wykonania powierzonych prac od daty podpisania umowy do 8 sierpnia 2008r. 
 

§ 4.  
1. Za wykonanie powierzonych prac strony ustalają stawkę wynagrodzenia w następującej 

wysokości:  
netto ………… słownie złotych: ..……………………..………………………………………….,plus 
naleŜny podatek VAT: …..%, tj. ………słownie złotych: ………………………………………………., 
co stanowi brutto  ….......... słownie złotych………………………………………………………………. 

1. Do odbioru wykonanych prac w imieniu zamawiającego upowaŜnione są: 
- Kierownik Ref. Gospodarowania Gruntami Skarbu Państwa w Wydziale Zarządzania 

Nieruchomościami – Renata Mikulska, 
- Inspektor w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami – Beata Wrzesień, 
- Inspektor w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami – Anna Pętelska-Witczak. 

2. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w pkt 1 jest dokonanie odbioru przedmiotu 
umowy przez osoby wymienione w pkt 2 w formie protokołu odbioru i stwierdzenie przez nie, Ŝe 
jego wykonanie jest prawidłowe i nie budzi zastrzeŜeń. 

3. NaleŜność za wykonane i przyjęte bez zastrzeŜeń prace zostanie uregulowana z konta Urzędu 
Miejskiego w Radomiu w ciągu 14-stu dni od daty przedłoŜenia prawidłowo sporządzonej faktury. 

 

§ 5. 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

- 0,5% ceny umownej za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu zlecenia, 
- 5% ceny umownej za brak zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy w terminie umownym lub 

zgłoszenie do odbioru prac, które nie osiągnęły gotowości do odbioru, 
- 20% ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca.                                                     
2. W przypadku, gdyby szkoda Zamawiającego przerosła wysokość kary umownej, Zamawiający ma     

prawo niezaleŜnie od kary Ŝądać odszkodowania uzupełniającego.  
3. Kary umowne nie będą naliczane Wykonawcy jeŜeli nie dotrzymanie terminu umownego nastąpi  

z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po jego stronie 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy równowartość faktycznie poniesionych kosztów na wykonanie 
zamówienia – zgodnie ze sporządzonym przez strony protokołem inwentaryzacyjnym. 
Jednocześnie wykonane przez Wykonawcę części zamówionej pracy przechodzą na własność 
Zamawiającego.  

 

§ 6. 
Opłaty i koszty związane z umową obciąŜają Wykonawcę. 

 
§ 7. 

Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania prac ani w całości, ani w części innym osobom, bez  
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem niewaŜności. 

 
§ 8. 

Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego praw do wykonanych prac, 
określonych w  §1. 

 
§ 9. 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić na piśmie w formie aneksu, pod rygorem niewaŜności. 

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy, których wprowadzenie prowadziłoby 
do zmiany treści oferty Wykonawcy. 

 
§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

 
§ 11. 

Ewentualne spory, mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony poddadzą pod  
rozstrzygniecie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 12. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 

 
 

Wykonawca           Zamawiaj ący 
 

Skarbnik Miasta 
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FORMULARZ WYKONAWCY  
Data …………… 

 

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………… 

Miasto:  
Województwo:  
Kod pocztowy:  
Ulica:   
Numer domu:  
KRS:  
REGON:  
NIP:  
Adres WWW:  
Osoba upowaŜniona 
do reprezentowania: 

 

BranŜa:  Artykuły wyposaŜenia biur 
 Budownictwo 
 Elektronika, komputery  
 Energetyka, ciepłownictwo, gaz, 

paliwa 
 Finanse, ekonomia, ubezpieczenia, 

doradztwo, pośrednictwo prawne 
 Kultura, sztuka, rozrywka  
 Maszyny i urządzenia 
 Motoryzacja 
 OdzieŜ, obuwie 

 

 Poligrafia 
 Przemysł spoŜywczy i 

gastronomiczny  
 Reklama, marketing  
 Rolnictwo, ogrodnictwo 
 Sport, turystyka  
 Sprzęt RTV i AGD 
 Transport, spedycja  
 Usługi dla biur  
 Usługi dla firm 
 Zdrowie 
 Inne 

Osoba upowaŜniona do kontaktów 
Imię:  
Nazwisko:  
Stanowisko:  
Telefon:  
Faks:  
Adres e-mail:  
Oświadczam, Ŝe dane podane w niniejszym dokumencie są pełne i prawdziwe. 
Zgadzam się na włączenie i przetwarzanie ww. danych do bazy danych PWPW S.A.* 
 
 
Dnia…………………..      ……………………………….. 

[imię i nazwisko] 
Załącznik: Odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej 
 
* Oświadczenie dotyczy danych osoby upowaŜnionej do kontaktów. Przetwarzanie tych danych, zgodnie z 

ustawą z dn.29.08.97r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) jest konieczne do 
korzystania z usług Polskiej Platformy Przetargowej PWPW S.A. 

_________________________________________________________________________________________________________________   
 Pl. Bankowy 2, VI Piętro. 

  00-095 Warszawa   

tel. +48 (22) 531 27 64 

  fax: (22) 531 27 53 

  e-mail: aukcje@pwpw.pl 

  WWW.PPP.PWPW.PL 


