
  
 

 
Urząd Miejski w Radomiu  

Biuro Zamówień Publicznych 
 

26-610 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 
tel. 048 36-20-283;  

tel./fax. 048 36-20-282, 36-20-284 

Radom, dn. 25 lutego 2011r. 

BZP.271.205.2011.AK 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
 

dot.:  przetargu nieograniczonego na usługę wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej 

niezbędnej do uregulowania stanu prawnego działek położonych w Radomiu, ogłoszonego w dniu 
18.02.2011r.. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej 
www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl 
(numer ogłoszenia: 58125- 2011). 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. 
U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z brakiem szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w 
postępowania w następujący sposób:  

 
Do opisu znajdującego się w pkt. III SIWZ dodaje się następujące zapisy: 

Zasady opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przy regulacji stanu prawnego 

dróg publicznych. 

 

1. Zasady ustalenia granic zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną. 
a. ustalenia w/w granic dokonują właściwi zarządcy dróg (zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy   

o drogach publicznych) z dotychczasowymi  właścicielami  nieruchomości do dnia  31.12.1998r. 
b. ustalenie granic musi być wykonane na gruncie i musi przedstawiać stan zgodny ze stanem  

w dniu 31.12.1998r.  
c. z czynności ustalenia granic powinien być sporządzony szczegółowy protokół. 
 

2. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Ustalenie stanu prawnego nieruchomości, której część została zajęta pod drogę publiczną 
dokonuje się na podstawie: 

a. dokumentów określających prawo własności do nieruchomości zgromadzonych w operacie 
ewidencji gruntów i budynków, 

b. dokumentów zawartych w księgach wieczystych, księgach wieczystych zamkniętych i zbiorach 
dokumentów z uwzględnieniem wpisanych w nich wniosków, 

c. dokumentów uzyskanych od zainteresowanych stron podczas przeprowadzonego wywiadu  
w terenie. 

Uwaga:  
Ustalając stan prawny nieruchomości zajętych pod drogę publiczną należy sprawdzić  

w szczególności prawidłowość wpisów w operacie ewidencji gruntów i budynków, dotyczących 

własności Skarbu Państwa i Gminy Miasta Radomia dla działek ewidencyjnych wykazanych  

w tej ewidencji pod drogą publiczną. W przypadku stwierdzenia, że brak jest dokumentu 

prawnego uzasadniającego wpisanie Skarbu Państwa jako właściciela należy powiadomić organ 

prowadzący ewidencję gruntów o stwierdzonym błędzie. Konieczne jest sprostowanie błędu i 

wydanie poprawionego wypisu z ewidencji gruntów i budynków. 
 
W wyniku ustalenia stanu prawnego nieruchomości powinny być określone: 
dane podmiotowe -  

� imiona, nazwiska i adresy dla osób fizycznych, 
� pełne i skrócone nazwy osób prawnych, 
� nazwy jednostek reprezentujących Skarb Państwa i Gminę Miasta Radomia, 

dane przedmiotowe -  
� oznaczenie działki wg ewidencji gruntów miasta Radomia, 
� oznaczenie działki hipotecznej lub wg stanu starego (jeśli oznaczenie w KW lub zbiorze 

dokumentów lub AWZ jest niezgodne z danymi ewidencji gruntów), 
� nr KW, zbioru dokumentów, nazwę hipoteczną nieruchomości, 



  
 

� rozliczenie powierzchni działki ewidencyjnej, 
� powierzchnia działki hipotecznej, 
� powierzchnie i oznaczenie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, 
� wykaz synchronizacyjny nieruchomości w części zajętej pod drogę publiczną w nawiązaniu do 

ewidencji  gruntów i budynków, 
podstawa uregulowania stanu prawnego nieruchomości -  

� wypis z KW, 
� dane ewidencji gruntów i budynków, 
� dane zawarte w księgach wieczystych, księgach wieczystych zamkniętych i zbiorach 

dokumentów z uwzględnieniem wpisanych w nich wniosków, 
� dokumenty uzyskane od zainteresowanych stron podczas przeprowadzonego wywiadu  

w terenie, 
� akty notarialne, 
� postanowienia sądu, 
� decyzje administracyjne. 

Pozyskanie danych geodezyjnych określających położenie punktów granicznych nieruchomości, 
która w całości lub w części została zajęta pod drogę publiczną 
Dane geodezyjne określające położenie punktów granicznych nieruchomości zajętej pod drogę publiczną 
należy uzyskać poprzez przyjęcie granic nieruchomości według stanu prawnego ustalonego w 
postępowaniu: 

� rozgraniczeniowym, 
� administracyjnym, 
� sądowym, 

przyjęcie granic nieruchomości z operatu ewidencji gruntów, jeśli granice prawne nie zostały ustalone  
a dane ewidencji gruntów jednoznacznie określają położenie punktów granicznych i umożliwią ich 
wznowienie. 
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów prawnych nieruchomości lub 
części nieruchomości zajętych pod drogę publiczną. 
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną opracowuje się dla odcinków dróg publicznych (ulic)  
w granicach obrębu ewidencyjnego, w granicach arkusza ewidencyjnego lub dla poszczególnych 
nieruchomości. 
dokumentacja obliczeniowa powinna w szczególności zawierać  

� protokół z ustalenia granic zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną, 
� wyniki pomiaru geodezyjnego granic zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną, 
� dane geodezyjne określające położenie punktów granicznych nieruchomości wraz z informacją 

pozyskania tych danych, 
� obliczenia powierzchni z wykazem uzyskanych odchyłek, 

mapa w swej treści przedstawia stan nieruchomości w dniu 31.12.1998 i zawiera: 
� granice, powierzchnie i nazwy nieruchomości, które w całości lub w części zostały zajęte pod 

drogę publiczną, 
� oznaczenie punktów granicznych w/w nieruchomości, 
� numery działek ewidencyjnych, 
� granice zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną , 
� numery działek powstałych w wyniku zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną, 
� oznaczenia punktów granicznych powstałych w wyniku zajęcia nieruchomości pod drogę 

publiczną, 
� stan zagospodarowania terenu obejmujący treść ewidencji gruntów i budynków, 

wykaz zmian gruntowych zawiera : 
� stan nieruchomości na dzień 31.12.1998 obejmujący pełne dane podmiotowe i przedmiotowe, 
� nowy stan nieruchomości wynikający ze zmiany stanu prawnego z mocy prawa z dniem 

01.01.1999 obejmujący tylko dane przedmiotowe. 
 
3. Zamawiający otrzyma: 

� Dokumentację obejmującą mapę sytuacyjną nieruchomości (lub ich części) oznaczonych  
w ewidencji gruntów jako działki ..................../nr działek/, zajętych pod drogę...................../kategoria 
drogi publicznej i jej numer/ wg stanu z dnia 31.12.1998r wraz z wykazem zmian gruntowych, 
wykazem synchronizacyjnym - w ilości po 7 egzemplarzy. 

� Odpisy z ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości zajętych pod drogę publiczną (lub 
wypisy hipoteczne). 

� W przypadku braku księgi wieczystej inne dokumenty potwierdzające własność działki zajętej 
pod drogę.  

� Wypisy z ewidencji gruntów dla działek zajętych pod drogi, przedstawiające stan aktualny oraz 
stan na dzień 31 grudnia 1998 roku. 



  
 

� Opinię Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu o zajęciu terenu pod drogę w/g stanu 
na dzień 31 grudnia 1998 roku. 

� Opinię Wydziału Architektury UM w Radomiu o przeznaczeniu terenu pod drogą w/g stanu na 
dzień 31 grudnia 1998 roku. 

� Oświadczenie wykonawcy o zgodności przedstawionego stanu ze stanem na dzień 31 grudnia 
1998 roku. 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i ustala się go na dzień: 02.03.2011r., 
godz. 09:30. Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ na podstawie art. 
38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w następujący sposób: 

1) w pkt XVI.1 SIWZ zapis w brzmieniu:  
„Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53)  
w terminie do dnia 28.02.2011r. do godz. 09:30” 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53)  
w terminie do dnia 02.03.2011r. do godz. 09:30” 

 

2) w pkt XVI.2 SIWZ zapis w brzmieniu: 
"Oferta na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do uregulowania 

stanu prawnego działek położonych w Radomiu, znak BZP.271.205.2011.AK” oraz  „Nie 

otwierać przed 28.02.2011r. godz. 10:00” 
 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
 

"Oferta na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do uregulowania 

stanu prawnego działek położonych w Radomiu, znak BZP.271.205.2011.AK” oraz  „Nie 

otwierać przed 02.03.2011r. godz. 10:00” 

 

3) w pkt XVIII SIWZ zapis w brzmieniu: 
„Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter)  
w dniu 28.02.2011r. godz. 10:00” 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
 

„Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter)  
w dniu 02.03.2011r. godz. 10:00” 

 
Złożona przez Wykonawcę oferta musi być zgodna z treścią SIWZ po modyfikacji. Pozostałe zapisy 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 
 
 

 Z up PREZYDENTA MIASTA 
 

mgr Rafał Czajkowski 
         SEKRETARZ MIASTA  

  
 


