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PREZYDENT MIASTA RADOMIA 
 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 206.000 € na wykonanie aktualizacji numerycznej bazy danych oraz 

informatyzacji zasobu dla obrębów 0040-Obozisko, 0041-Śródmieście 1 i 0050-Stare Miasto 
 
 

Ogłoszenie:  
 przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 8 lipca 2009r. 
 opublikowano w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich na stronie: http://ted.europa.eu, numer 

ogłoszenia: 2009/S 131-191414 
 

 
 

SEKCJA I: ISTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE 
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu  

Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom, Kraj: Polska 
Punkt kontaktowy: 
Osoba do kontaktów: Katarzyna Ośko-Bojanowicz 
Tel.: 048 3620283, 3620284 
Tel./Fax: 048 3620282, 3620284 

E-mail: bzp@umradom.pl 

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl  

 

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY 
DZIAŁALNOŚCI : Organ władzy regionalnej lub lokalnej / Ogólne usługi publiczne.  
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OPIS 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Przetarg nieograniczony na wykonanie 
aktualizacji numerycznej bazy danych oraz informatyzacji zasobu dla obrębów 0040-Obozisko, 0041-
Śródmieście 1 i 0050-Stare Miasto. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub 
świadczenia usług: Usługi. 
Kategoria usług: nr 7. 
Główne miejsce świadczenia usług: Radom. 
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. 
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:  nie dotyczy. 
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji 
numerycznej bazy danych zawierającej treść mapy zasadniczej dla obrębów 0040-Obozisko, 0041-
Śródmieście 1 oraz 0050-Stare Miasto o materiały włączone do zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz 
z doprowadzeniem do zgodności budynków i klasoużytków zawartych w części opisowo-kartograficznej 
ewidencji gruntów i budynków obejmujących w/w obszar wraz z pracami w zakresie informatyzacji zasobu, w 

systemie Geo-Info V w aktualnej wersji (obowiązującej w MODGiK w Radomiu) „lub równoważnym”. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 72.31.20.00-5. 

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie. 

II.1.8) Podział na części:  nie. 

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie. 

II.1.10) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego,  
o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA 
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Zakres: między 206 000 EUR a 10 000 000 EUR. 
II.2.2) Opcje: nie dotyczy. 
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Okres w miesiącach: 8 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.500,- zł (jeden 
tysiąc pięćset złotych). 
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III.2) WARUNKI UDZIAŁU 
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego 
lub handlowego 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień.  
a) Poprzez posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zamawiający 

rozumie posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie w zakresie 1) geodezyjne pomiary 
sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne zgodnie z art. 43 ustawy  
z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., nr 240, 
poz. 2027 z późn. zm.) 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. 
a) Poprzez osoby zdolne do wykonania zamówienia w przypadku, gdy realizacja przedmiotu 

zamówienia będzie powierzona osobom, którymi dysponuje wykonawca lub które zostaną 
udostępnione przez inne osoby, zamawiający  rozumie,  że osoby które będą uczestniczyć  
w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane i aktualne uprawnienia zawodowe w zakresie 1) 
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne zgodnie  
z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 
2005r., nr 240, poz. 2027 z późn. zm.). 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.). 
a) W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Zamawiający wymaga  przedłożenia 

zaświadczenia o nie zaleganiu Wykonawcy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymania w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

 
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej metodą spełnia - nie spełnia, z uwzględnieniem 
przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń 
musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki. 

Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu na potwierdzenie spełniania przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 i nie 
podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych – na druku, którego 
wzór został dołączony do materiałów przetargowych. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

5) W przypadku podmiotów zbiorowych: aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6) Kserokopia świadectwa uprawnień zawodowych w zakresie 1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-
wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r.  
– Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., nr 240, poz. 2027 z późn. zm.);  

7) W przypadku gdy realizacja przedmiotu zamówienia będzie powierzona osobom, którymi dysponuje lub 
będzie dysponował wykonawca należy załączyć kserokopię dokumentów stwierdzających, że osoby które 
będą uczestniczyć w  wykonaniu zamówienia posiadają wymagane i aktualne uprawnienia zawodowe w 
zakresie 1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne zgodnie z art. 
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43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., nr 
240, poz. 2027 z późn. zm.); 

8) W przypadku gdy realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się przy udziale osób zdolnych do 
wykonania zamówienia udostępnionych wykonawcy przez inne podmioty należy załączyć pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formularzem oferty: 

1) Potwierdzenie wpłaty wadium (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem) lub w przypadku wadium wnoszonego w formie bezgotówkowej – dokument wystawiony na 
rzecz zamawiającego (w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem). 

2) Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) określające jego zakres  
w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 

3) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie), o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów wymienionych w pkt 2), 3) i 5) składa dokument  lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.  
W odniesieniu do  pkt 4) należy złożyć zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 
pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się dokumentów wymienionych w pkt 2), 3) i 5) zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI 
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie. 
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych 
za wykonane usługi: nie. 

SEKCJA IV: PROCEDURA. 

IV.1) RODZAJ PROCEDURY 

IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta. 

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: BZP.KO-B.341–335/09. 
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Nie.  
IV.3.3) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasta 
Radomia - Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 (wejście od ul. 
Żeromskiego 53, pokój nr 1, 2, 3 – parter) 26-600 Radom, w godzinach pracy Urzędu. 
Dokumenty odpłatne: nie. 
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 17/08/2009  godzina: 10:00  
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Polski. 
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: okres w dniach: 60 (od ustalonej daty 
składania ofert) 
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 
Data: 17/08/2009  godzina: 10:30  
Miejsce: Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana 
Kilińskiego 30,  
pok. nr 1, 2, 3, 26-610 Radom. 

SEKCJA V: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

V.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ: nie. 
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 
WSPÓLNOTOWYCH: nie. 
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VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE 
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze  
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 02-676 
Kraj: Polska 
e-mail: uzp@uzp.gov.pl  
Tel.: 22 458 77 01, Faks: 22 458 77 00 
 


