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MPU-II/3301/III/1/2014/MG 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu 

ul. Żeromskiego 53 

26-600 Radom 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej „SIWZ”) 

na usługę polegającą na wykonaniu opracowań pn. „Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych 

systemu przyrodniczego (green belt)” 

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207.000 euro 

przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm.). 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Usługa polegająca na wykonaniu opracowań pn. „Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych 

systemu przyrodniczego (green belt)” w ramach projektu „Strategia rozwoju miejskiego 

Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)” współfinansowanego z Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2007-2013. 

 

Nazwa i kod zgodne ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: 

90711500-9 Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej  

73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań  

90712400-5 Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony  

90711300-7 Analiza wskaźników ekologicznych innych niż dotyczących branży budowlanej  

71410000-5 Usługi planowania przestrzennego  

73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju  

90721000-7 Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska  

90711400-8 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę 

budowlaną  

90712100-2 Planowanie rozwoju środowiska miejskiego  

 
 

Cena SIWZ: 20,00 zł 
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I. Zamawiający 

Gmina Miasta Radomia z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom 

REGON: 670223451 NIP: 796-281-75-29 

w imieniu i na rzecz której  działa Miejska Pracownia Urbanistyczna z siedzibą przy ul. Żeromskiego 

53, 26-600 Radom REGON: 141126269 NIP 796-280-29-24  na podstawie pełnomocnictwa z dnia 6 

grudnia 2013 r. 

Prowadzący sprawę: 

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami 

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu 

 

Stanisław Bochyński 

fax.(0-48) 36-20-208, tel. (0-48) 363-15-94 

e-mail: rof@mpu.radom.pl 

 

Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej: 

 rof@mpu.radom.pl (dla korespondencji napływającej do Zamawiającego) 

 http://www.bip.radom.pl, (adres strony internetowej, na której umieszczane są dokumenty 

dotyczące niniejszego przetargu). 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony dla zamówienia na usługi o wartości szacunkowej niższej od kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej w 
dalszej części SIWZ -  „PZP”. 

Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
207.000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14.000 
euro. 

III. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu opracowań pn. „Sieć 

wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego (green belt)” w ramach projektu 

„Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)”. Zadanie to jest 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2007-2013 (konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu 

http://www.bip.radom.pl/
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terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszony przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). 

2. Zakres przedmiotu zamówienia  

2.1. Etap I – wykonanie badania przyrodniczego „Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru 

Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego” 

2.2. Etap II – wykonanie badania przyrodniczego „Inwentaryzacja i waloryzacja zbiorowisk 

roślinnych oraz terenów o wysokim potencjale biologicznym w obrębie ROF” 

2.3. Etap III – wykonanie badania przyrodniczego „Inwentaryzacja gatunków wskaźnikowych 

i rzadkich w obrębie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego” 

2.4. Etap IV – wykonanie ekspertyzy „Analiza uwarunkowań przyrodniczych na potrzeby 

Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi dla 

Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Delimitacja obszarów chronionych” 

2.5. Etap V – wykonanie ekspertyzy „Koncepcja utworzenia, ochrony, zagospodarowania 

i zarządzania siecią terenów otwartych (green belt) w obrębie Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego” 

2.6. Etap VI – wykonanie ekspertyzy „Rekomendacje do mpzp w obrębie ROF w zakresie 

zrównoważonego rozwoju obszarów chronionych” 

2.7. Etap VII – wykonanie programu „Zintegrowany program zarządzania zasobami 

przyrodniczymi i wodnymi ROF” 

2.8. Etap VIII – przeprowadzenie konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko do „Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi 

ROF” 

2.9. Przygotowanie broszury informacyjnej obejmującą treścią cały zakres przedmiotu 

zamówienia, tj. Etapów I-VIII.  

 

Broszura powinna zawierać informacje o projekcie i wykonywanym działaniu. W broszurze 

szczegółowo powinny zostać także opisane opracowania wykonane w Etapach I-VIII. 

Ostateczna treść i szata graficzna broszury wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Broszurę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na 7 dni przed wyznaczoną datą 

rozpoczęcia konsultacji społecznych Zintegrowanego programu zarządzania zasobami 

przyrodniczymi i wodnymi ROF.  

 

2.10. Udział w spotkaniach i konferencjach 

2.10.1. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na wezwanie 

Zamawiającego, weźmie aktywny udział w maksimum czterech spotkaniach z grupą 

sterująca i/lub organizacjami pozarządowymi i zainteresowanymi mieszkańcami. 

2.10.2. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na wezwanie 

Zamawiającego, weźmie aktywny udział w maksimum dwunastu spotkaniach roboczych 

dotyczących realizowanych Etapów przedmiotu zamówienia, zorganizowanych 

w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego. W ramach spotkań 
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roboczych Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy sporządzenia prezentacji 

multimedialnej dotyczącej tematu spotkania. 

3. Informacje dodatkowe 

3.1. Wszystkie sporządzone przez Wykonawcę materiały i opracowania winny być w języku 

polskim i oznakowane poprzez zamieszczenie logo Unii Europejskiej i logo Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, oraz informacji o współfinansowaniu projektu 

ze środków Unii Europejskiej, przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania 

wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów 

funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – według wzoru 

dostarczonego przez Zamawiającego. Zasady umieszczania informacji o współfinansowaniu 

oraz logotypy znajdują się na stronie: http://www.popt.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx). 

3.2.  Zamawiający udostępni Wykonawcy dane przestrzenne wchodzące w skład państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące obszar przedmiotu zamówienia, 

o podanym zakresie map: 

 Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) w skali 1: 10 000, w formacie SHP, 

 VMap Level 2 w skali 1:50 000, w formacie SHP, 

 Mapa topograficzna w skali 1:10 000, w formacie TIFF, 

 Mapa topograficzna w skali 1:25 000, w formacie TIFF, 

 Mapa glebowo - rolnicza w skali 1:25 000, w formacie SHP, 

 Mapa erozji wodnej - pochodna mapy glebowo-rolniczej w skali 1:25 000, w formacie 

SHP, 

 Mapa erozji wietrznej - pochodna mapy glebowo-rolniczej w skali 1:25 000, 

w formacie SHP, 

 Mapa retencji wodnej gleb, w formacie SHP. 

3.3. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, 

informacji i materiałów stanowiących dokumenty urzędowe lub dzieła, do których 

Zamawiający posiada prawa majątkowe, a które mogą okazać się przydatne do wykonania 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych mu 

materiałów i dokumentów wyłącznie w celu realizacji przedmiotu zamówienia. W czasie nie 

dłuższym niż 14 dni od zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu wszystkie udostępnione mu materiały i dokumenty. 

3.4. Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie dane niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zapewni Wykonawcy pomoc w zdobyciu 

danych, których Wykonawca, ze względów formalnych, nie pozyskał (otrzymał pisemną 

odmowę), a możliwość taką będzie miał Zamawiający. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do niniejszej SIWZ. 

 

http://www.popt.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx
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IV. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, w 
przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) 
podwykonawcom część opisanego w pkt III przedmiotu zamówienia. 

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani  ofert 
wariantowych 

VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, 
o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. 

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

VIII. Termin realizacji zamówienia 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji przedmiotu zamówienia w terminach: 

1) Etap I w ciągu 90 dni od dnia zawarcia umowy, 

2) Etap II w ciągu 120 dni od dnia zawarcia umowy, 

3) Etap III w ciągu 120 dni od dnia zawarcia umowy, 

4) Etap IV w ciągu 150 dni od dnia zawarcia umowy, 

5) Etap V w ciągu 150 dni od dnia zawarcia umowy, 

6) Etap VI w ciągu 180 dni od dnia zawarcia umowy, 

7) Etap VII w ciągu 180 dni od dnia zawarcia umowy, 

8) Etap VIII w ciągu 240 dni od dnia zawarcia umowy.  

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

1.1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Oceny spełniania w/w warunku Zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA 

na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniach 

na podstawie art. 22 ust. 1 PZP wymienionego w pkt XI.1.c. – na druku, którego wzór 

został dołączony do materiałów przetargowych. 
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2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

2.1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach 

wykonanych głównych usług zrealizował należycie: co najmniej po 1 opracowaniu dla 

każdego zakresu wskazanego poniżej: 

 inwentaryzacja lub monitoring roślinności stanowiące całość lub część opracowań 

środowiskowych takich jak: inwentaryzacja przyrodnicza, monitoring przyrodniczy, 

analiza środowiskowa, raport, ekspertyza specjalistyczna, plan ochrony i inne 

o podobnym charakterze, 

 inwentaryzacja lub monitoring fauny stanowiące całość lub część opracowań 

środowiskowych takich jak: inwentaryzacja przyrodnicza, monitoring przyrodniczy, 

analiza środowiskowa, raport, ekspertyza specjalistyczna, plan ochrony i inne 

o podobnym charakterze, 

 opracowanie ekofizjograficzne lub prognoza oddziaływania na środowisko,  

 dokument strategiczny w dziedzinie ochrony środowiska lub ochrony przyrody lub 

gospodarki wodnej (jako dokument strategiczny należy rozumieć: politykę lub strategię 

lub plan lub program). 

 

UWAGA: Dopuszczalnym jest wykonanie jednego lub więcej wymaganych opracowań 

w ramach jednej umowy. 

 

Oceny spełniania w/w warunku Zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA 

na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 22 ust. 1 PZP wymienionego w pkt XI.1.c. na druku, którego wzór został 

dołączony do materiałów przetargowych oraz dokumentów wymienionych w pkt XI.1.a. 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

3.1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje 

zespołem badawczym składającym się co najmniej z 4 osób, w tym: 

 jedną osobą, która wykonała samodzielnie lub w zespole inwentaryzacje lub monitoringi 

roślinności w ramach co najmniej 2 opracowań środowiskowych takich jak: 

inwentaryzacja przyrodnicza, monitoring przyrodniczy, analiza środowiskowa, raport, 

ekspertyza specjalistyczna, plan ochrony i inne o podobnym charakterze, 

 jedną osobą, która wykonała samodzielnie lub w zespole inwentaryzacje lub monitoringi 

fauny w ramach co najmniej 2 opracowań środowiskowych takich jak: inwentaryzacja 
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przyrodnicza, monitoring przyrodniczy, analiza środowiskowa, raport, ekspertyza 

specjalistyczna, plan ochrony i inne o podobnym charakterze, 

 jedną osobą, która wykonała samodzielnie lub w zespole co najmniej 2 opracowania 

z zakresu: opracowanie ekofizjograficzne lub prognoza oddziaływania na środowisko, 

 jedną osobą, która wykonała samodzielnie lub w zespole co najmniej 2 dokumenty 

strategiczne z zakresu dziedzin: ochrona środowiska lub ochrona przyrody lub 

gospodarka wodna (jako dokument strategiczny należy rozumieć: politykę lub strategię 

lub plan lub program). 

 

Oceny spełniania w/w warunku Zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA 

na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 22 ust. 1 PZP wymienionego w pkt XI.1.c. na druku, którego wzór został 

dołączony do materiałów przetargowych oraz dokumentów wymienionych w pkt XI.1.b. 

 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4.1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Oceny spełniania w/w warunku Zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA 

na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniach 

na podstawie art. 22 ust. 1 PZP wymienionego w pkt XI.1.c. – na druku, którego wzór 

został dołączony do materiałów przetargowych. 

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia 

w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia Wykonawcy może być brak w ofercie 

wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nieuzupełnienie, we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 PZP. 

 

X. Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania zawiera art. 24 i 24 b PZP. 

XI. Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i 
dokumentów - Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają 
dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

p. z. p., należy przedłożyć:  

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
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wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 

UWAGA: Jako dowody należy rozumieć dowody, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 i 3 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane.  

 

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 Ustawy PZP  – wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP należy 

przedłożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik do 

SIWZ. 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP., 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

UWAGA: Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 2. 

3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 

ustawy PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności do grupy 

kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej – formularz stosownego oświadczenia stanowi 

załącznik do SIWZ. 
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4. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

składa również oświadczenie i dokumenty takie jak Wykonawca mający siedzibę lub miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że zamiast dokumentów, o których 

mowa w Pkt XI. 2.b. -  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 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

Uwaga: Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów  potwierdzających odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, zastępuje je się dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

5. Inne dokumenty nie wymienione w pkt. XI.1-4 

a) Wykonawca w celu spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b w/w ustawy. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające: 

 jednoznaczne określenie w jakim charakterze podmiot trzeci będzie brał udział 

w postępowaniu, 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów takiego podmiotu, 

 zakres i okres udziału danego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. 
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W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powołuje się na zasoby 

podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie ich nazw (firm). Jeżeli zmiana 

albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych powyżej, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty 

pełnomocnictwo o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. 

Brak w ofercie ww. załącznika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, w trybie art. 26 ust. 3 PZP stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty. 

XII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod 
adresem: http://www.bip.radom.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. 

2. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przez strony jest forma pisemna, 

faks lub droga elektroniczna. 

3. Jeśli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i wezwania przekazywane są za 

pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 PZP). Potwierdzenie otrzymania może być 

dokonane również faksem lub drogą elektroniczną (z jednoczesnym zachowaniem 

potwierdzenia nadania faksu lub poczty elektronicznej). 

4. Przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacje, o których mowa wyżej uważa 

się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 

terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 

5. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania 

w trybie art. 26 ust. 3 P.Z.P., dla swej skuteczności powinny przed upływem terminów 

wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone: 

a) w formie pisemnej, albo 

b) drogą faksową bądź elektroniczną (skan dokumentu), z tym że uzupełnienie drogą 

faksową lub elektroniczną wymaga dostarczenia przesłanych dokumentów również w formie 

http://www.bip.radom.pl/
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pisemnej najpóźniej następnego dnia roboczego (dni pracy Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej) po upływie wyznaczonego terminu. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. 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. 

8. Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ oraz odwołań 

będzie zamieszczana na stronie http://www.bip.radom.pl. 

XIII. Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XIV. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

XV. Opis sposobu przygotowania ofert i załączników do ofert 

1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, w 
szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w SIWZ oraz podpisana przez 
osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. 

2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy 

użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane 

dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej. 

3. Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Uprawnienie do 

podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem załączników do oferty powinno 

wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez 

http://www.bip.radom.pl/
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ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia 

do oferty stosownego pełnomocnictwa. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe 

podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3 PZP. 

4. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 PZP. 

4.1. Nazwy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą 

zostać wskazane w ofercie. 

4.2. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo 

lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub 

pełnomocnictwo wadliwe podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3 PZP. 

Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do SIWZ. 

 

UWAGA: 

1) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). 

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić 

pełnomocnictwa, w tym samym zakresie (zakresie udziału w postępowaniu). Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym 

dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). 

2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 

3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie 

z innymi Wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę Zamawiający 

odrzuci. 

4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne 

uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy Wykonawcami. 

Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z 

Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy 

wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez Wykonawców. 

5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania Wykonawców 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z Wykonawcą 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53 
tel. +48 483 631 594  ●  fax. +48 483 620 208 
mpu@mpu.radom.pl 

 

   

- 13 - 

muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa i 

obowiązki poszczególnych Wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę 

wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli 

Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

7) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę 

spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie 

pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub 

dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz 

wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do 

złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast 

pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną 

notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez wszystkich wspólników. 

4.3. Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 PZP zostaną przyjęte zsumowane potencjały (kadrowe, ekonomiczne i 

techniczne) wszystkich w/w Wykonawców. 

4.4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi 

odrębnie wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. PZP (dot. załączników 

wymienionych w Pkt XI.2 SIWZ). 

5. Poprawki w ofercie lub w załącznikach do  niej muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby upoważnionej. 

6. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez 

oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

Zamawiającego lub w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. PZP - Wykonawca przedkłada w formie oryginału 

lub w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnioną 

osobę lub upoważnione osoby. Pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do oferty (np. 
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pełnomocnictwo) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty przedkłada w formie oryginału, 

z tymże w przypadku oferty wspólnej wspólników spółki cywilnej,  - jeżeli upoważnienie do jej 

złożenia wynika z umowy spółki cywilnej - zamiast pełnomocnictwa można załączyć do oferty 

oryginał tej umowy lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej 

kopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów, o których mowa w Pkt XI.5.a SIWZ , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

te podmioty. 

8. Cena oferty musi być podana liczbą i słownie. 

9.  Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w 

jednym egzemplarzu. Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. 

odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności. 

10. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 

Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub 

ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu 

składania ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają 

wyłącznie Wykonawcę. 

12. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi 

zmianami), co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym 

niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony 

dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda Wykonawcy 

na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji. 

Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności: 

- aktualny odpis z właściwego rejestru, 

- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert. 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z 
późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności. 
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XVI. Miejsce i termin składania ofert 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście 

na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, IVp., 

sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2014 r, godz. 11:00 (liczy się data i 

godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego).  

2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, które powinno być opatrzone 

informacją: „Oferta w przetargu nieograniczonym – na usługę polegającą na wykonaniu 

opracowań pn. Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego (green belt) w 

ramach projektu pn. Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 

(ROF) – nie otwierać przed 27.03.2014 r. godz. 11.30” oraz nazwą i dokładnym adresem 

Wykonawcy. 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie też zaadresowana na adres: Miejska 

Pracownia Urbanistyczna, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom oraz będzie oznaczona nazwą i 

adresem Wykonawcy, żeby można było ją odesłać nieotworzoną w przypadku złożenia po 

wyznaczonym terminie. 

3. Zamawiający jest obowiązany na żądanie Wykonawcy niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania 

oferty. 

4. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 
Radomiu, ul.  Żeromskiego 53, IVp., sala konferencyjna w dniu 27.03.2014 r. 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 także informacje dotyczące ceny. 

3. Informacje, o których mowa w punkcie 2 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert – na ich wniosek. 

XVIII. Sposób obliczenia ceny 

1. Cenę ofertową stanowi cena brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką Zamawiający jest 
obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie czynności opisanych w części III 
niniejszego SIWZ. 

2. Cena musi być podana cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i 

usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej w walutach obcych. Cena powinna być 

podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach). 

XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich 
(PLN). 

XX. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert 

1. Oferty spełniające formalne wymogi, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez Wykonawców 

niepodlegających wykluczeniu, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100% - 

maksymalnie 100 punktów). 

 

2. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie liczby punktów otrzymanych przy 

zastosowaniu następującego wzoru: 

 

              Cmin 

C = ------------------------------- x 100 pkt 

                      Cb 

Gdzie: C – liczba punktów, 

Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert. 

Cb – cena badanej oferty. 

 

UWAGA: 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ. 
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5. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 

punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium. 

6. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie 

mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 8 dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na 

poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian 

w treści oferty, Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy. 

XXI. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej ani 
nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów przy 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 

XXII. Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 
1 oraz art. 90 ust. 3 PZP. 

XXIII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i 

adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 
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c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o 

których mowa w ust. 1 pkt a) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 

swojej siedzibie. 

3. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie 

zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP albo 10 dni – jeśli zostało przesłane 

w inny sposób. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa powyżej, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostało złożona 

tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

6. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku do niniejszej SIWZ. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i 

oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP. 

XXIV. Zaliczki na wykonanie zamówienia 

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia ( art. 151a PZP) 

XXV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 PZP. 

XXVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne 
warunki umowy lub wzór umowy 

1. Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do SIWZ. 
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2. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej 

z następujących okoliczności, tj.: 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie usługi w określonym pierwotnie 

terminie – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 

działania; 

b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonanie usługi – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

które uniemożliwiają wykonanie zamówienia; 

c) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz – o czas niezbędny do 

wykonania dodatkowych ekspertyz, badań. 

 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 

pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 

promieniowanie lub skażenie oraz będące następstwem tych zdarzeń przerwy 

w dostawie energii elektrycznej. 

2) zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres 

zamówienia. 

3. Zmiana adresów korespondencyjnych, e-mailowych i numerów telefonicznych przedstawicieli 

każdej ze Stron nie stanowi istotnej zmiany treści umowy i nie wymaga formy aneksu. 

4. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą Stron, wyłącznie 

w formie pisemnego aneksu do umowy. 

 

XXVII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku 
postępowania 

Określone w dziale VI PZP środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 

SIWZ – przed upływem terminu składania ofert) organizacjom zrzeszającym Wykonawców 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP, w postaci: 

a) Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy – od Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

b) Poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez 

niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na 

które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP. 
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c) Skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, na orzeczenie 

Krajowej Izby Odwoławczej. 

XXVIII. Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 

prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu 

(które są jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) 

oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników 

postępowania. 

2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

3. Udostępnianie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w siedzibie 

Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania, przesłanie kopii pocztą, faksem lub 

drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

4. Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w 

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za 

pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych 

ofert. 

5. Jeśli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z 

przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do 

przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki 

mogą być one udostępnione. 

6. Jeśli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, Zamawiający ma ponieść 

dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub 

koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. 

Zamawiający nie może obciążyć wnioskodawcy kosztami udostępnienia, jeśli nie wyraził wobec 

niego zgody, o której mowa w punkcie 4.  

 

XXIX. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ obowiązują 

przepisy PZP i przepisy wykonawcze do tej ustawy, a w sprawach nie 

uregulowanych ww. Ustawie i przepisach będą stosowane przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

XXX. Dokumentacja przetargowa 

Dokumentację przetargową stanowi Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz 

z załącznikami: 
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Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 - Wzór umowy, 

Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego, 

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 

ust. 1 PZP, o którym mowa w punkcie XI.1.c, 

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych usług, o którym mowa w punkcie XI.1.a, 

Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, o 

którym mowa w punkcie XI.1.b, 

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP, o 

którym mowa w punkcie XI.2.a, 

Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w 

punkcie XI.3, 

Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej, o którym 

mowa w punkcie XI.3, 

Załącznik nr 10. Wzór pełnomocnictwa dot. oferty wspólnej.  

 

Kompletna dokumentacja zawiera 80 stron.  
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Załącznik nr 1. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Etap I – wykonanie badania przyrodniczego „Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru 

Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego” 

 

Celem opracowania ekofizjograficznego jest analiza stanu i funkcjonowania poszczególnych 

komponentów środowiska i ich zagrożeń w kontekście wskazania predyspozycji poszczególnych 

obszarów dla rozwoju różnych form przeznaczenia terenu. Końcowym efektem wykonania 

opracowania ma być ocena warunków fizjograficznych dla potrzeb sporządzanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego dokumentów strategicznych (programów, strategii, planów) 

i planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) w obrębie Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego oraz delimitacji sieci terenów otwartych (green belt), wykonywanej w ramach Etapu 

V.  

 

Przedmiot zamówienia Etapu I należy wykonać zgodnie z zakresem wskazanym w § 6 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r., nr 155, poz. 1298).  

 

Zasięg terytorialny opracowania ekofizjograficznego: 

Miejski Radomski Obszar Funkcjonalny (ROF) obejmujący JST położone w województwie 

mazowieckim – Gmina Gózd, Gmina Iłża, Gmina Jastrzębia, Gmina Jedlińsk, Gmina Jedlnia 

Letnisko, Gmina Kowala, Gmina Pionki, Gmina Miasta Pionki, Gmina Przytyk, Gmina Skaryszew, 

Gmina Wierzbica, Gmina Wolanów, Gmina Zakrzew i Gmina Miasta Radomia (będąca miastem na 

prawach powiatu).  

 

I. Zakres części tekstowej opracowania ekofizjograficznego wskazany w § 6 ww. 

rozporządzenia powinien zostać uszczegółowiony co najmniej o następujące zagadnienia: 

1. Położenie administracyjne i geograficzne 

1.1. Określenie położenia administracyjnego, powierzchni i granic 

1.2. Określenie położenia fizycznogeograficznego  

2. Budowa geologiczna 

2.1. Wskazanie położenia na tle jednostek geologicznych i tektonicznych Polski i Europy 

2.2. Opis budowy geologicznej (utworów wgłębnych i powierzchniowych) 

2.3. Wskazanie obszarów nośnych, średnionośnych i słabonośnych 

3. Geomorfologia 

3.1. Delimitacja form rzeźby terenu wraz z ich opisem 

3.2. Określenie warunków hipsometrycznych 

3.3. Wskazanie stopnia zagrożenia procesami osuwiskowymi 
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3.4. Wskazanie obszarów występowania zjawisk krasowych 

4. Wody powierzchniowe 

4.1. Określenie położenia geograficznego i administracyjne rzek rzędu I-V 

4.2. Klasyfikacja rzek rzędu I-V w zależności od okresowości ich funkcjonowania 

4.3. Charakterystyka rzek rzędu I-V (m.in. poprzez określenie długości rzek, szerokości koryta, 

przepływów charakterystycznych, źródeł)  

4.4. Klasyfikacja sieci rzecznej według jej symetrii i układu 

4.5. Określenie podziału na zalewnie rzek i działy wodne 

5. Retencja wód powierzchniowych 

5.1. Sztuczne zbiorniki wodne 

5.1.1. Określenie położenia geograficznego i administracyjnego 

5.1.2. Klasyfikacja ze względu na wielkość i pełnione funkcje 

5.1.3. Klasyfikacja ze względu na typ zasilania 

5.1.4. Charakterystyka zbiorników (m.in. poprzez określenie powierzchni, pojemności, 

średniej głębokości) 

5.2. Naturalne zbiorniki wodne 

5.2.1. Określenie położenia geograficznego i administracyjnego 

5.2.2. Klasyfikacja ze względu na wielkość i genezę 

5.2.3. Klasyfikacja ze względu na typ zasilania 

5.2.4. Charakterystyka zbiorników (m.in. poprzez określenie powierzchni, pojemności, 

średniej głębokości) 

5.3. Obszary zabagnione  

5.3.1. Określenie położenia geograficznego i administracyjnego 

5.3.2. Klasyfikacja ze względu na typ zasilania i genezę 

5.3.3. Podziały torfowisk 

6. Wody podziemne 

6.1. Regionalizacja hydrogeologiczna 

6.2. Opis poziomów wodonośnych (podział, wiek, głębokość zalegania, zasobność w wodę – 

wodonośność, stopień izolacji przed zanieczyszczeniami) 

6.3. Wskazanie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych i ich obszarów ochronnych – opis 

geologiczny i hydrogeologiczny zbiorników 

6.4. Określenie zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnych 

6.5. Wskazanie głównych ujęć wód podziemnych wpływających na zasoby wodne 

7. Pokrywa glebowa 

7.1. Opis istniejącej pokrywy glebowej (kompleksy przydatności rolniczej gleb, systematyka gleb, 

rozkład przestrzenny poszczególnych typów gleb) 

7.2. Określenie struktury rolniczej użytkowania gleb (przedstawić dane ogółem i w podziale na 

gminy) 

7.3. Charakterystyka procesów degradacji gleb ze wskazaniem rejonów koncentracji (m.in. 

murszenie, antropogenizacja gleb, zasolenie) 
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7.4. Określenie wskaźników jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (przedstawić dane ogółem 

i w podziale na gminy) 

7.5. Określenie warunków agroekologicznych (przedstawić dane ogółem i w podziale na gminy) 

8. Warunki klimatyczne 

8.1. Regionalizacja klimatyczna 

8.2. Określenie głównych cech klimatu (m.in. temperatura powietrza, wilgotność powietrza, 

zachmurzenie, opady atmosferyczne, wiatry, nasłonecznienie) 

8.3. Charakterystyka zjawisk atmosferycznych (m.in. inwersja temperatury, mgły, pogodowe 

zjawiska ekstremalne) 

8.4. Przestawienie cech klimatu lokalnego (m.in. miejskiego, terenów otwartych, leśnego) 

9. Określenie struktury użytkowania terenu (przedstawić dane ogółem i w podziale na gminy) 

10. Flora nieleśna 

10.1. Regionalizacja geobotaniczna 

10.2. Opis głównych fitocenoz nieleśnych w podziale na naturalne, seminaturalne 

i synantropijne 

10.3. Wskazanie rozkładu przestrzennego fitocenoz nieleśnych 

10.4. Wskazanie stanowisk gatunków i zbiorowisk chronionych w podziale na przepisy 

krajowe, wspólnotowe i międzynarodowe 

10.5. Charakterystyka gatunków i zbiorowisk chronionych w podziale na przepisy krajowe, 

wspólnotowe i międzynarodowe 

10.6. Określenie najcenniejszych obszarów botanicznych 

11. Flora leśna 

11.1. Regionalizacja przyrodniczo-leśna 

11.2. Opis typów siedliskowych lasów i zespołów leśnych 

11.3. Wskazanie rozkładu przestrzennego zbiorowisk leśnych 

11.4. Wskazanie stanowisk gatunków i zbiorowisk chronionych w podziale na przepisy 

krajowe, wspólnotowe i międzynarodowe 

11.5. Określenie wskaźników lesistości (przedstawić dane ogółem i w podziale na gminy) 

11.6. Wskazanie najcenniejszych obszarów i kompleksów leśnych 

12. Grzyby 

12.1. Wskazanie stanowisk chronionych gatunków grzybów 

12.2. Opis chronionych gatunków grzybów i ich stanowisk  

13. Fauna 

13.1. Regionalizacja zoogeograficzna 

13.2. Wskazanie stanowisk chronionych i najcenniejszych gatunków fauny: bezkręgowców, 

ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków 

13.3. Charakterystyka chronionych i najcenniejszych gatunków fauny: bezkręgowców, ryb, 

płazów, gadów, ptaków i ssaków 

13.4. Wskazanie najcenniejszych obszarów faunistycznych 

14. Walory krajobrazowe 

14.1. Wskazanie punktów i ciągów widokowych 
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14.2. Określenie obszarów koncentracji walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

15. Określenie powiązań przyrodniczych z otoczeniem (w skali kraju i regionu), w tym na tle 

systemów przyrodniczych ECONET, CORINE i NATURA 2000, szlaków migracji dużych ssaków 

i w sieci korytarzy ekologicznych W. Jędrzejewskiego 

16. Wskazanie i charakterystyka obszarów przestrzeni chronionej (obszarów chronionych na 

podstawie przepisów odrębnych) w podziale na: 

16.1. Udokumentowane złoża kopalin, w tym obszary prognostyczne (koncesje na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin) 

16.2. Obszary i tereny górnicze (obowiązujące koncesje na wydobywanie) 

16.3. Osuwiska 

16.4. Tereny zalewowe (przegląd istniejących opracowań dotyczących terenów zalewowych 

pod kątem zakresu ich aktualności prawnej, analiza zagrożenia powodziowego, zasięg 

przestrzenny zalewów, metody ograniczania zagrożenia powodziowego) 

16.5. Strefy ochronne ujęć wód podziemnych 

16.6. Obszary i obiekty objęte formami ochrony przyrody na podstawie Ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

16.7. Lasy (z uwzględnieniem lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa 

i leśnych kompleksów promocyjnych) 

17. Wskazanie i charakterystyka obszarów problemowych: 

17.1. Obszary zagrożone uciążliwością akustyczną (główne emitory hałasu w podziale na – 

drogowe, kolejowe, lotnicze, przemysłowe i komunalne, obszary o przekroczonych 

dopuszczalnych poziomach hałasu) 

17.2. Obszary zagrożone zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego (główne emitory 

zanieczyszczeń w podziale na obszarowe, punktowe i liniowe, obszary o przekroczonych 

stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, podział związków chemicznych 

powodujących zanieczyszczenie atmosfery) 

17.3. Obszary zagrożone promieniowaniem elektromagnetycznym (główne emitory 

promieniowania z podziałem na rodzaje, obszary o przekroczonych dopuszczalnych 

poziomach pól elektromagnetycznych)  

17.4. Obszary zanieczyszczeń wód powierzchniowych (główne emitory zanieczyszczeń 

w podziale na obszarowe, punktowe i liniowe, podział związków chemicznych powodujących 

zanieczyszczenie wód, jakość wód jednolitych części wód JCW)  

17.5. Obszary zanieczyszczeń wód podziemnych (główne emitory zanieczyszczeń 

w podziale na obszarowe, punktowe i liniowe, podział związków chemicznych powodujących 

zanieczyszczenie wód, jakość wód jednolitych części wód podziemnych JCWPd) 

17.6. Obszary zagrożone powstaniem leja depresyjnego  

17.7. Obszary degradacji lasów 

17.8. Obszary degradacji powierzchni ziemi i gleb 

17.9. Obszary degradacji środowiska związane ze składowiskami odpadów (m.in. 

wysypiska odpadów garbarskich, dzikie wysypiska śmieci, mogilniki, komunalne wysypiska 

śmieci) 
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17.10. Obszary zdegradowane przez przemysł 

17.11. Obszary nie nadające się do dalszego rolniczego wykorzystania 

17.12. Obszary zagrożone poważnymi awariami, w tym awariami przemysłowymi 

18. Określenie uciążliwości na stan środowiska i warunki życia w związku planowanym 

uruchomieniem działalności portu cywilnego w Radomiu.  

 

II. Zakres części kartograficznej opracowania ekofizjograficznego wskazany w § 6 ww. 

rozporządzenia powinien zostać uszczegółowiony o mapy tematyczne obejmujące co 

najmniej następujące zagadnienia: 

 utwory geologiczne – powierzchniowe, 

 geomorfologia, 

 obszary przestrzeni chronionej, 

 wody powierzchniowe, 

 retencja wód powierzchniowych, 

 wody podziemne, 

 kompleksy przydatności rolniczej gleb, 

 struktura użytkowania terenu, 

 flora leśna i nieleśna (stanowiska chronionych i najcenniejszych gatunków i zbiorowisk flory 

w podziale na przepisy krajowe, wspólnotowe i międzynarodowe, lasy ochronne stanowiące 

własność Skarbu Państwa, leśne kompleksy promocyjne), 

 fauna (stanowiska chronionych i najcenniejszych gatunków fauny: bezkręgowców, ryb, 

płazów, gadów, ptaków i ssaków) i grzyby (stanowiska chronionych grzybów), 

 obszary problemowe, 

 ocena stanu zachowania zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych, 

 ocena przydatności poszczególnych terenów na podstawie warunków ekofizjograficznych dla 

pełnienia funkcji: mieszkaniowej, przemysłowej, wypoczynkowo-rekreacyjnej, rolniczej, leśnej 

i środowiskotwórczej.  

 

Wymagania w zakresie danych:  

należy uwzględnić aktualne informacje o stanie i jakości środowiska w szczególności 

z następujących źródeł: 

 obszary i tereny górnicze od organów koncesjotwórczych, 

 złoża kopalin z Państwowego Instytutu Geologicznego (m.in. z Bilansu zasobów złóż kopalin 

w Polsce, map złóż kopalin, map koncesyjnych itd.) i innych organów administracji 

geologicznej, 

 tereny zalewowe z Krajowego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

 osuwiska od organów administracji geologicznej (m.in. Starostów, Państwowego Instytutu 

Geologicznego, Krajowego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej), 

 zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii od Inspektoratu Ochrony 

Środowiska, 
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 zanieczyszczeń środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

i programów ochrony środowiska, 

 chronionej fauny i flory z danych będących w posiadaniu organów i instytucji zajmujących się 

ochroną przyrody, które powinny zostać uzupełnione o dane zawarte w dokumentach 

planistycznych, publikacjach naukowych, Internecie i ewentualnie pozyskanych od 

organizacji ekologicznych. 
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Etap II – wykonanie badania przyrodniczego „Inwentaryzacja i waloryzacja zbiorowisk 

roślinnych oraz terenów o wysokim potencjale biologicznym w obrębie ROF” 

 

Etap II stanowić ma badanie przyrodnicze, którego celem nadrzędnym ma być waloryzacja dolin 

rzecznych na podstawie zinwentaryzowanej szaty roślinnej pod kątem ich przydatności do 

kształtowania systemu przyrodniczego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wyniki badań 

przyrodniczych oraz dokonana ocena występującej flory mają posłużyć do wyznaczenia sieci 

terenów otwartych (green belt) oraz najcenniejszych przyrodniczo obszarów, a także wskazania 

działań konserwatorskich i ochronnych w zakresie różnorodności biologicznej do Zintegrowanego 

programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi. 

 

Zasięg terytorialny opracowania: 

Inwentaryzacja i waloryzacja zbiorowisk roślinnych obejmować ma doliny rzeczne wskazywane jako 

korytarze i węzły ekologiczne o łącznej powierzchni około 100 km2.  

 

I. Część tekstowa opracowania powinna obejmować co najmniej następujące zagadnienia: 

1. Określenie położenia i granic obszaru opracowania, metodologii badań botanicznych, położenia 

geobotanicznego 

2. Przedstawienie wyników inwentaryzacji szaty roślinnej 

2.1. Struktura i przestrzenny układ zbiorowisk roślinnych 

2.2. Stanowiska chronionych gatunków flory 

2.3. Charakterystyka chronionych zbiorowisk roślinnych 

2.4. Charakterystyka chronionych gatunków flory 

2.5. Charakterystyka rzadkiej, zagrożonej i ginącej oraz cennej flory 

2.6. Charakterystyka gatunków flory ekspansywnej i stanowiącej zagrożenie dla innych (gatunki 

inwazyjne) 

2.7. Charakterystyka flory wymagającej podjęcia działań konserwatorskich 

2.8. Charakterystyka zagrożeń i perspektyw gatunków i zbiorowisk chronionych, zagrożonych 

wyginięciem i rzadko spotykanych 

2.9. Drzewa lub grupy drzew kwalifikujących się do ochrony pomnikowej 

2.10. Podział i charakterystyka zbiorowisk roślinnych świadczących o „naturalności” 

korytarzy i węzłów ekologicznych (zbiorowiska naturalne i półnaturalne) 

2.11. Podział i charakterystyka zbiorowisk roślinnych świadczących o „synatropizacji” 

korytarzy i węzłów ekologicznych (zbiorowiska synantropijne) 

3. Określenie dynamiki zbiorowisk roślinnych w kontekście: dawnego i obecnego użytkowania, 

procesów sukcesji zbiorowisk roślinnych, roślinności potencjalnej  

4. Ocena stanu zachowania i wartości szaty roślinnej 

5. Ocena elementów Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH) w oparciu 

o kryteria botaniczne 

5.1. Określenie metodologii podziału korytarzy i węzłów ekologicznych ze względu na stopień 

naturalności  
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5.2. Podział korytarzy i węzłów ekologicznych ze względu na stopień naturalności 

5.3. Znaczenie poszczególnych korytarzy ekologicznych jako obszarów migracji flory 

5.4. Znaczenie poszczególnych węzłów ekologicznych jako biocentrów botanicznych 

5.5. Wskazanie i charakterystyka barier ekologicznych migracji flory  

6. Wskazanie działań konserwatorskich i ochronnych w zakresie chronionych oraz cennych 

zbiorowisk i gatunków flory, w tym określenie monitoringu 

 

II. Część kartograficzna opracowania powinna polegać na wykonaniu map tematycznych 

obejmujących co najmniej następujący zakres: 

 rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych na poziomie zespołów/związków z oznaczeniem miejsc 

występowania krwiściągu lekarskiego i rdestu wężownika 

 rozmieszczenie chronionych zbiorowisk roślinnych, 

 stanowiska chronionych gatunków flory i drzew bądź grupy drzew kwalifikujących się do 

ochrony pomnikowej, 

 podział korytarzy i węzłów ekologicznych ze względu na stropień naturalności wraz 

z oznaczeniem barier ekologicznych 

 

III. Dokumentacja fotograficzna opracowania powinna obejmować wykonanie zdjęć 

obejmujących co najmniej następujący zakres: 

1. Chronione i cenne ze względu na skład gatunkowy fitocenozy roślinne (wszystkie – min. 2 

zdjęcia z różnych ujęć). 

2. Chronione i rzadkie gatunki flory (wszystkie – min. 2 zdjęcia z różnych ujęć). 

3. Drzewa bądź grupy drzew kwalifikujących się do ochrony pomnikowej (wszystkie – min. 2 

zdjęcia z różnych ujęć). 

4. Zbiorowiska roślinne świadczące o „naturalności” korytarzy i węzłów ekologicznych 

(wszystkie – min. 2 zdjęcia z różnych ujęć). 

5. Zbiorowiska roślinne świadczące o „synantropizacji” korytarzy i węzłów ekologicznych 

(wszystkie – min. 2 zdjęcia z różnych ujęć). 

6. Bariery ekologiczne migracji flory (min. 1 zdjęcie dla każdej). 

 

Wymagania w zakresie wykonania prac inwentaryzacyjnych: 

1. Prace terenowe należy przeprowadzić w sezonie wegetacyjnym.  

2. Kartowanie fitocenoz należy przeprowadzić na poziomie zespołów (lub związków, jeśli jest 

utrudniona identyfikacja konkretnej fitocenozy). 

3. Przy kartowaniu fitocenoz należy określić miejsca występowania płatów krwiściągu lekarskiego 

Sanguisorba officinalis i rdestu wężownika Polygonum bistorta oraz chronionych gatunków flory.  

4. Opis fitocenoz powinien zawierać spis gatunków charakterystycznych i wyróżniających 

zespołów/związków.  

5. Dla każdej chronionej fitocenozy i chronionego gatunku należy przeprowadzić w terenie ocenę 

stanu ochrony siedliska i identyfikację zagrożenia (aktualnego i potencjalnego). 
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6. Dla każdego drzewa bądź grupy drzew proponowanych do objęcia ochroną pomnikową należy 

wyznaczyć współrzędne geograficzne za pomocą urządzenia GPS.  

 

Wymagania w zakresie wykonania prac kameralnych i studialnych: 

1. Przy opisie poszczególnych chronionych fitocenoz i gatunków flory należy uwzględnić podziały 

i ustalenia wszystkich obowiązujących przepisów prawa krajowego, wspólnotowego 

i międzynarodowego. Wyróżnione jednostki fitosocjologiczne należy zakwalifikować do 

odpowiadającym im siedliskom przyrodniczym z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. 

2. Przy wyznaczaniu granic obszaru do inwentaryzacji i waloryzacji zbiorowisk roślinnych należy 

uwzględnić przewidywane wykorzystanie wyników tych badań do delimitacji sieci terenów 

otwartych - green belt (wykonania Etapu V zamówienia). Wyznaczając przedmiotowe granice 

należy wyłączyć tereny: 

 znajdujące się w granicach administracyjnych Radomia, 

 obszary Natura 2000. 

 

 

Zatwierdzenia przez Zamawiającego wymaga metodologia: 

 wykonania badań botanicznych (zakres i harmonogram prac terenowych, granice obszaru do 

inwentaryzacji i waloryzacji zbiorowisk roślinnych, metody badań roślinności), 

 dokonania podziału korytarzy i węzłów ekologicznych ze względu na stopień naturalności. 
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Etap III – wykonanie badania przyrodniczego „Inwentaryzacja gatunków wskaźnikowych 

i rzadkich w obrębie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego” 

 

Etap III stanowić ma badanie przyrodnicze, którego celem nadrzędnym ma być waloryzacja dolin 

rzecznych na podstawie zinwentaryzowanych gatunków wskaźnikowych i rzadkich fauny pod kątem 

ich przydatności do kształtowania systemu przyrodniczego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Wyniki badań przyrodniczych oraz dokonana ocena występującej fauny mają posłużyć do 

wyznaczenia sieci terenów otwartych (green belt) oraz najcenniejszych przyrodniczo obszarów, 

a także wskazania działań konserwatorskich i ochronnych w zakresie różnorodności biologicznej do 

Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi. 

 

Zasięg terytorialny opracowania: 

Inwentaryzacja gatunków wskaźnikowych i rzadkich obejmować ma doliny rzeczne wskazywane 

jako korytarze i węzły ekologiczne o łącznej powierzchni około 100 km2.  

 

I. Część tekstowa opracowania powinna obejmować co najmniej następujące zagadnienia: 

1. Określenie położenia i granic obszaru opracowania oraz metodologii badań faunistycznych 

2. Przedstawienie wyników inwentaryzacji fauny 

2.1. Opis stanowisk poszczególnych gatunków 

2.2. Charakterystyka chronionych gatunków na podstawie prawa krajowego, wspólnotowego 

i międzynarodowego 

2.3. Wskazanie gatunków wymagających podjęcia działań konserwatorskich (zagrożonych 

wyginięciem i rzadko spotykanych) 

2.4. Ocena stanu zachowania populacji zinwentaryzowanych gatunków na tle tendencji 

regionalnych i krajowych 

3. Charakterystyka zagrożeń dla siedlisk przyrodniczych zinwentaryzowanych gatunków fauny 

w podziale na kategorie: działalność rolnicza, zanieczyszczenie środowiska i komunikacyjne 

bariery migracji fauny 

4. Ocena elementów Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH) w oparciu 

o kryteria faunistyczne 

4.1. Określenie metodologii podziału korytarzy i węzłów ekologicznych ze względu na stopień 

naturalności  

4.2. Podział korytarzy i węzłów ekologicznych ze względu na stopień naturalności 

4.3. Znaczenie poszczególnych korytarzy ekologicznych jako obszarów migracji fauny 

4.4. Znaczenie poszczególnych węzłów ekologicznych jako biocentrów faunistycznych 

4.5. Wskazanie i charakterystyka barier ekologicznych migracji fauny 

5. Wskazanie działań konserwatorskich i ochronnych w zakresie chronionych gatunków 

wskaźnikowych i rzadkich, w tym określenie monitoringu 
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II. Część kartograficzna opracowania powinna polegać na wykonaniu map tematycznych 

obejmujących co najmniej następujący zakres: 

 stanowiska zinwentaryzowanych gatunków owadów, płazów i ptaków, 

 podział korytarzy i węzłów ekologicznych ze względu na stropień naturalności wraz 

z oznaczeniem barier ekologicznych. 

 

III. Dokumentacja fotograficzna opracowania powinna polegać na wykonaniu zdjęć 

obejmujących co najmniej następujący zakres: 

1. Owady – (min. 2 zdjęcia z różnych ujęć dla każdego gatunku), 

2. Płazy – (min. 2 zdjęcia z różnych ujęć dla każdego gatunku), 

3. Ptaki – (min. 2 zdjęcia z różnych ujęć dla każdego gatunku), 

4. Bariery ekologiczne migracji fauny (min. 1 zdjęcie dla każdej). 

 

W przypadku braku możliwości wykonania zdjęcia gatunku fauny ze względu na skryty tryb życia, 

należy wykonać zdjęcia śladów występowania tego gatunku lub siedliska bytowania.  

 

Wymagania w zakresie wykonania prac inwentaryzacyjnych: 

1. Prace terenowe należy przeprowadzić w sezonie rozrodczym.  

2. Pracami inwentaryzacyjnymi należy objąć gatunki wskaźnikowe (bioindykatory) obejmujące 

przedstawicieli trzech gromad zwierzęcych tj. owady, płazy i ptaki: 

 

Owady: 

Inwentaryzacją należy objąć 2 gatunki motyli naturowych związanych z terenami wilgotnymi, 

często z łąkami trzęślicowymi. Są to: 

 czerwończyk nieparek, 

 czerwończyk fioletek. 

 

Płazy: 

Inwentaryzacją należy objąć wszystkie gatunki płazów. Prace terenowe polegać mają na 

penetracji miejsc rozrodu tj. zbiorniki z larwami, skrzekiem i godującymi płazami. 

 

Ptaki: 

Inwentaryzacją należy objąć gatunki ptaków z rzędów szponiastych, siewkowych i dzięciołowych 

oraz gatunki: derkacz, świergotek łąkowy, kląskawka, pokląskwa i strumieniówka. Prace 

terenowe polegać mają na penetracji tarasu zalewowego (łąki, murawy, pastwiska, starorzecza, 

torfianki, zadrzewienia). 

 

3. Dla wskazanych gatunków wskaźnikowych należy przeprowadzić w terenie ocenę stanu ochrony 

siedliska i identyfikację zagrożenia (aktualnego i potencjalnego). 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53 
tel. +48 483 631 594  ●  fax. +48 483 620 208 
mpu@mpu.radom.pl 

 

   

- 33 - 

Wymagania w zakresie wykonania prac kameralnych i studialnych: 

1. Przy opisie poszczególnych gatunków wskaźnikowych i rzadkich należy uwzględnić podziały 

i ustalenia wszystkich obowiązujących przepisów prawa krajowego, wspólnotowego 

i międzynarodowego.  

2. Przy wyznaczaniu granic obszaru do inwentaryzacji gatunków wskaźnikowych i rzadkich należy 

uwzględnić przewidywane wykorzystanie wyników tych badań do delimitacji sieci terenów 

otwartych - green belt (wykonania Etapu V zamówienia). Wyznaczając przedmiotowe granice 

należy wyłączyć tereny: 

 znajdujące się w granicach administracyjnych Radomia, 

 obszary Natura 2000. 

 

Zatwierdzenia przez Zamawiającego wymaga metodologia: 

 wykonania badań faunistycznych (zakres i harmonogram prac terenowych, granice obszaru 

do inwentaryzacji gatunków wskaźnikowych i rzadkich, metody badań poszczególnych 

gatunków), 

 dokonania podziału korytarzy i węzłów ekologicznych ze względu na stopień naturalności. 
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Etap IV – wykonanie ekspertyzy „Analiza uwarunkowań przyrodniczych na potrzeby 

Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi dla 

Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Delimitacja obszarów chronionych” 

 

Etap IV stanowić ma podsumowanie, syntezę, a także rozwinięcie ustaleń opracowania 

ekofizjograficznego (sporządzonego na Etapie I), wykonany pod kątem wniosków i rekomendacji dla 

polityk i programów jednostek samorządu terytorialnego w obrębie Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, w szczególności dla "Zintegrowanego programu zarządzania zasobami 

przyrodniczymi i wodnymi dla Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego", wykonywanego w ramach 

Etapu VII, a także dla gminnych polityk przestrzennych zapisywanych w Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. Na tym etapie mają zostać rozwinięte zwłaszcza problematyki i zagadnienia: 

 gospodarowania wodami pod kątem: ochrony zasobów naturalnych, ochrony 

przeciwpowodziowej i retencji wodnej, 

 rozwoju energetyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), 

 delimitacja obszarów systemu przyrodniczego w obrębie Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, 

 określenie warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami 

środowiska dla następujących kategorii obszarów: obszary przestrzeni chronionej, obszary 

systemu przyrodniczego, obszary problemowe i obszary rolnicze. 

 

W ramach Etapu IV przeprowadzone analizy określać mają ograniczenia prawne, organizacyjne 

i planistyczne w zagospodarowaniu przestrzennym w celu wskazania uwarunkowań ochrony 

i udostępniania terenów otwartych. Poruszenie problematyki związanej z odnawialnymi źródłami 

energii pozwolić ma na wskazanie dotychczasowych i planowanych działań inwestycyjnych 

w odniesieniu do potencjalnych zagrożeń dla życia ludzi i środowiska przyrodniczego.  

 

Delimitacja obszarów systemu przyrodniczego w obrębie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego ma 

na celu waloryzację terenów otwartych w układzie hierarchicznym, ważnych z punktu widzenia 

zachowania powiązań przyrodniczych pomiędzy poszczególnymi gminami.  

 

Zasięg terytorialny opracowania: 

Miejski Radomski Obszar Funkcjonalny (ROF) obejmujący JST położone w województwie 

mazowieckim – Gmina Gózd, Gmina Iłża, Gmina Jastrzębia, Gmina Jedlińsk, Gmina Jedlnia 

Letnisko, Gmina Kowala, Gmina Pionki, Gmina Miasta Pionki, Gmina Przytyk, Gmina Skaryszew, 

Gmina Wierzbica, Gmina Wolanów, Gmina Zakrzew i Gmina Miasta Radomia (będąca miastem na 

prawach powiatu).  
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I. Część tekstowa opracowania powinna obejmować co najmniej następujące zagadnienia: 

1. Analiza obowiązujących przepisów, programów, planów i innych dokumentów określających 

ramy zarządzania zasobami przyrodniczymi, wodnymi i rolnymi oraz rozwoju OZE w Radomskim 

Obszarze Funkcjonalnym. Należy opisać merytoryczne, prawne i organizacyjne uwarunkowania 

zagospodarowania terenów, ochrony zasobów oraz planowania inwestycji, wynikające 

z następujących dokumentów: 

1.1. Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW), Dyrektywa Azotanowa 91/676/EWG, 

Dyrektywa Powodziowa 2007/60/WE - w kontekście zawartych tam celów środowiskowych 

i działań do realizacji 

1.2. projekt Polityki wodnej państwa do roku 2030 

1.3. Program wodno-środowiskowy kraju - założenia programu, programy działań podstawowych 

i uzupełniających dla poszczególnych części wód, cele środowiskowe i odstępstwa od nich 

1.4. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, w tym: 

1.4.1. cele środowiskowe oraz odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych 

1.4.2. leje depresji 

1.4.3. dorzecza, regiony wodne, jednolite i scalone części wód powierzchniowych, jednolite 

części wód podziemnych, jednolite części wód powierzchniowych jeziornych, 

ekoregiony itd. 

1.4.4. ustalenia planu gospodarowania wodami dla jednostek hydrologicznych 

i hydrogeologicznych wymienionych w podpunkcie 1.4.3 – ocena stanu i przeznaczenia, 

1.4.5. obszary chronione wymienione w art. 113 ust. 4. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne. 

1.5. Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa mazowieckiego w zakresie 

udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych 

1.6. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - w kontekście wpływu rolnictwa 

1.7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - w kontekście działań ochronnych 

względem ekosystemów wodnych na obszarach chronionych 

1.8. Mapa Podziału Hydrograficznego Polski 

1.9. dokumenty nowej polityki powodziowej: wstępna ocena ryzyka powodziowego, mapy 

zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego 

1.10. Program małej retencji dla województwa mazowieckiego, w tym: 

1.10.1. uwarunkowania i istniejący stan retencji 

1.10.2. ocena potrzeb zwiększania retencyjności scalonych części wód 

1.10.3. obiekty małej retencji planowane do budowy i przeznaczone do modernizacji 

1.11. Działania ochronne ekosystemów wodnych na obszarach Natura 2000 (główne 

kierunki działań, założenia inwestycyjne, przepisy unijne) 

1.12. Uwarunkowania prawne rozwoju odnawialnych źródeł energii (akty prawne, programy) 

1.13. Uwarunkowania wynikające z polityki rolnej Unii Europejskiej i Polski, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień rolnictwa ekologicznego i rozwoju turystyki 

1.13.1. Wskazanie kierunków rozwoju działalności rolniczej na obszarach prawnie 

chronionych, obszarach Natura 2000, obszarach podmiejskich i miejskich 
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1.13.2. Określenie zasad ochrony ekosystemów i różnorodności biologicznej w związku 

w prowadzeniem działalności rolniczej 

1.13.3. Wskazanie zadań do realizacji w zakresie ochrony wód, gleby i ziemi przed 

zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej 

1.14. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych i program wyposażenia 

aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków - analiza ustaleń 

i projektowanych działań inwestycyjnych 

2. Analiza uwarunkowań gospodarowania wodami 

2.1. Zagrożenie eutrofizacją zbiorników wodnych (główne przyczyny, skutki dla środowiska, lista 

zbiorników najbardziej zagrożonych) 

2.2. Ocena wpływu istniejących i projektowanych zbiorników wodnych w kontekście osiągnięcia 

dobrego stanu i potencjału ekologicznego JCWP 

2.3. Regulacje koryt cieków naturalnych i działania związane z oczyszczaniem i utrzymaniem 

koryt rzecznych od 2005 r.  

2.4. Delimitacja cieków naturalnych (o naturalnym przebiegu i korycie) 

2.5. Ochrona obudowy biologicznej cieków (wskazanie znaczenia dla środowiska i kierunków 

kształtowania szaty roślinnej w dolinach rzecznych) 

2.6. Problematyka nie użytkowania studni i ujęć wody 

2.7. Gospodarka wodno-ściekowa 

2.7.1. Charakterystyka istniejącego stanu sieci wodociągowej w granicach 

administracyjnych gmin (wskazanie obszarów do zwodociągowania)  

2.7.2. Charakterystyka istniejącego stanu sieci kanalizacji sanitarnej w granicach 

administracyjnych gmin (wskazanie obszarów do skanalizowania) 

2.7.3. Charakterystyka istniejącego stanu sieci kanalizacji deszczowej w granicach 

administracyjnych gmin (wskazanie obszarów do skanalizowania) 

2.7.4. Określenie stopnia skanalizowania poszczególnych gmin 

2.7.5. Określenie potrzeb w zakresie budowy oczyszczalni ścieków dla poszczególnych 

gmin 

3. Analiza uwarunkowań rozwoju OZE w zakresie energetyki wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, 

z biomasy i hydroenergetyki 

3.1. Lokalizacja i wykaz odnawialnych źródeł energii 

3.2. Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju energetyki odnawialnej 

3.3. Delimitacja obszarów korzystnych dla rozwoju odnawialnych źródeł energii (w podziale na 

klasy przydatności, wskazanie obszarów predysponowanych do lokalizacji odnawialnych 

źródeł energii) 

3.4. Korzyści i niekorzyści lokalizacji odnawialnych źródeł energii (w aspekcie społecznym, 

ekologicznym, przestrzennym i krajobrazowym – studia przykładów w Polsce) 

3.5. Wykaz planowanych inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej 

3.6. Wskazanie ograniczeń dotyczących lokalizacji planowanych inwestycji w aspektach: 

przestrzennym, ekologicznym i krajobrazowym 
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3.7. Propozycja rozwiązań planistycznych i inżynierskich w zakresie ograniczenia negatywnych 

oddziaływań na środowisko i życie ludzi planowanych inwestycji  

4. Delimitacja obszarów systemu przyrodniczego w obrębie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 

w podziale na następujące jednostki: 

4.1. Obszary węzłowe 

4.2. Korytarze ekologiczne (ułatwiające rozprzestrzenianie się i migracje gatunków oraz wymianę 

informacji genetycznej między obszarami węzłowymi) i sięgacze ekologiczne 

4.3. Strefy buforowe (dla ochrony sieci od wpływów zewnętrznych) 

4.4. Obszary wskazane jako potencjalne obszary węzłowe i korytarze ekologiczne, które mogą 

poprawić spójność sieci ekologicznej 

5. Określenie warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami 

środowiska do uwzględnienia w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w podziale na 

następujące kategorie obszarów: 

5.1. Obszary przestrzeni chronionej 

5.1.1. Złoża kopalin 

5.1.2. Obszary i tereny górnicze  

5.1.3. Osuwiska 

5.1.4. Tereny zalewowe 

5.1.5. Strefy ochronne ujęć wód podziemnych 

5.1.6. Grunty rolne klas I-III 

5.1.7. Obszary i obiekty objęte formami ochrony przyrody na podstawie Ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

5.1.8. Lasy 

5.2. Obszary systemu przyrodniczego 

5.3. Obszary problemowe 

5.3.1. Obszary zagrożone uciążliwością akustyczną 

5.3.2. Obszary zagrożone zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego 

5.3.3. Obszary zagrożone promieniowaniem elektromagnetycznym 

5.3.4. Obszary zanieczyszczeń wód powierzchniowych 

5.3.5. Obszary zanieczyszczeń wód podziemnych 

5.3.6. Obszary zagrożone powstaniem leja depresyjnego  

5.3.7. Obszary degradacji lasów 

5.3.8. Obszary degradacji powierzchni ziemi i gleb 

5.3.9. Obszary degradacji środowiska związane ze składowiskami odpadów 

5.3.10. Obszary zdegradowane przez przemysł 

5.3.11. Obszary nie nadające się do dalszego rolniczego wykorzystania 

5.3.12. Obszary zagrożone poważnymi awariami, w tym awariami przemysłowymi 

5.4. Obszary rolnicze 
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II. Część kartograficzna opracowania powinna polegać na wykonaniu map tematycznych 

obejmujących co najmniej następujący zakres: 

 jednostki hydrologiczne i hydrogeologiczne zawarte w Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły, 

 działania inwestycyjne zawarte w Programie ochrony i rozwoju zasobów wodnych 

województwa mazowieckiego w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych, 

 istniejący stan retencji powierzchniowej (istniejące zbiorniki małej retencji), 

 obiekty małej retencji planowane do budowy i przeznaczone do modernizacji, 

 zbiorniki zagrożone eutrofizacją, 

 regulacje koryt cieków naturalnych i działania związane z oczyszczaniem i utrzymaniem koryt 

rzecznych od 2005 r., 

 delimitacja cieków naturalnych (o naturalnym przebiegu i korycie), 

 odnawialne źródła energii OZE - stan istniejący, 

 delimitacja obszarów korzystnych dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, 

 planowane inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej, 

 delimitacja obszarów systemu przyrodniczego. 

 

Wymagania w zakresie wykonania prac kameralnych i studialnych: 

1. Delimitacja cieków naturalnych powinna zostać oparta o analizę Mapy Podziału 

Hydrograficznego Polski i prace terenowe.  

2. Wykazy istniejącej i planowanej infrastruktury związanej z odnawialnymi źródłami energii 

należy wykonać w podziale na poszczególne gminy.  

3. Charakterystyka uwarunkowań przyrodniczych rozwoju energetyki odnawialnej powinna 

polegać na analizie komponentów środowiska i nowych technologii pozyskania takiego typu 

energii (wskazywać obszary predysponowane do lokalizacji OZE). 

4. Delimitacja obszarów korzystnych dla rozwoju odnawialnych źródeł energii powinna 

uwzględniać wszystkie aspekty prawne, przyrodnicze i lokalizacyjne.  

5. Przy delimitacji obszarów systemu przyrodniczego w obrębie Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego należy uwzględnić: 

 elementy krajowej sieci ekologicznej ECONET, CORINE i NATURA 2000, 

 szlaki migracyjne fauny (ptaków, ryb, ssaków), 

 koncepcję W. Jędrzejewskiego, 

 sieć ekologiczną wyznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

mazowieckiego. 

Dla każdej wyznaczonej jednostki systemu przyrodniczego należy wskazać rangę oraz 

określić nazwę.  

 

Zatwierdzenia przez Zamawiającego wymaga metodologia: 

 delimitacji obszarów korzystnych dla rozwoju odnawialnych źródeł energii.  
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Etap V – wykonanie ekspertyzy „Koncepcja utworzenia, ochrony, zagospodarowania 

i zarządzania siecią terenów otwartych (green belt) w obrębie Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego” 

 

Etap V obejmuje opracowanie kompleksowej koncepcji utworzenia, ochrony, zagospodarowania 

i zarządzenia siecią terenów otwartych (green belt) w obrębie Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego wraz z rekomendacjami do wdrożenia. Za składowe sieci terenów otwartych (green 

belt) należy przyjąć pasma terenów otwartych (odpowiednio szerokich, ciągłych i zawartych, 

tworzących spójny system funkcjonalno-przestrzenny) położonych poza obszarami zwartej 

zabudowy. Sieć terenów otwartych (green belt) otaczać ma zurbanizowany obszar Radomia 

i powiązana ma być funkcjonalnie w formie klinów z Miejskim Systemem Przyrodniczym (MSP) 

wyznaczonym w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Radom. Miejski System przyrodniczy (MSP) stanowić ma część sieci terenów 

otwartych (green belt).  

 

Wyznaczona sieć terenów otwartych (green belt) spełniać ma następujące funkcje: 

 zapobieganie zbytniemu rozrastaniu i rozlewaniu się tkanki miejskiej, 

 zapobieganie zlewaniu się sąsiadujących ze sobą obszarów zurbanizowanych, 

 pełne wykorzystanie przestrzeni zurbanizowanej, 

 koncentracja działań inwestycyjnych w centrum miasta, 

 ochrona struktury ekologicznej, 

 ochrona struktury przestrzennej miasta przed chaotyczną urbanizacją, 

 osłabienie presji miasta na tereny wiejskie, 

 tworzenie warunków do wypoczynku codziennego i świątecznego mieszkańców Radomia 

przy zapewnieniu im dostępu do terenów wiejskich i otwartych, 

 tworzenie warunków do rozwoju turystyki.  

 

Zasięg terytorialny opracowania: 

Delimitacja sieci terenów otwartych (green belt) metodą jednostek przyrodniczo-krajobrazowych 

powinna zostać dokonana w obrębie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego JST 

położone w województwie mazowieckim – Gmina Gózd, Gmina Iłża, Gmina Jastrzębia, Gmina 

Jedlińsk, Gmina Jedlnia Letnisko, Gmina Kowala, Gmina Pionki, Gmina Miasta Pionki, Gmina 

Przytyk, Gmina Skaryszew, Gmina Wierzbica, Gmina Wolanów, Gmina Zakrzew i Gmina Miasta 

Radomia (będąca miastem na prawach powiatu). Powyższe granice wyznaczania jednostek 

przyrodniczo-krajobrazowych powinny zostać poszerzone o obszary, które należy dołączyć do sieci 

terenów otwartych (green belt) w celu zachowania jej spójnego system funkcjonalno-

przestrzennego.  
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I. Część tekstowa opracowania powinna obejmować co najmniej następujące zagadnienia: 

1. Analiza obowiązujących przepisów, programów, planów i innych dokumentów określających 

ramy tworzenia zielonych pierścieni wokół aglomeracji miejskich zawarta m.in. w: 

 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej,  

 Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, 

 Krajowej Polityce Miejskiej 2020, 

 Strategii Rozwoju Kraju 2020, 

 strategiach i planach zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, 

 dokumentach planistycznych, raportach i wytycznych na poziomie europejskim 

i międzynarodowym. 

2. Analiza zrealizowanych koncepcji utworzenia zielonych pierścieni wokół aglomeracji miejskich na 

świecie i Polsce pod kątem metodologii delimitacji, metod wdrożenia i zarządzania. 

3. Analiza możliwości utworzenia zielonego pierścienia wokół Radomia zawarta w dokumencie pn. 

„Studium uwarunkowań rozwoju Radomia i strefy podmiejskiej” z 2011 r., opracowanym przez 

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie – oddział terenowy Radom. 

4. Opis metodologiczny utworzenia sieci terenów otwartych (green belt) w obrębie Radomskiego 

Obszaru Funkcjonalnego (opis zastosowanej metodologii i wskaźników, charakterystyka 

poszczególnych jednostek przyrodniczo-krajobrazowych). 

5. Opis koncepcji sieci terenów otwartych (green belt) – cel, funkcje poszczególnych elementów 

green belt, struktura, rodzaje użytkowania terenu, powierzchnia, określenie granic itd. 

6. Wskazanie funkcji sieci terenów otwartych (green belt) w kontekście warunków jakości 

środowiska i życia mieszkańców Radomia (delimitacja podsystemów sieci - biologicznego, 

klimatycznego i hydrologicznego). 

7. Wskazanie zagrożeń dla wyznaczonej struktury sieci terenów otwartych (green belt) związanych 

ze zjawiskiem suburbanizacji (określenie natężenia zjawiska; wskazanie obszarów 

suburbanizacji, głównych determinant zjawiska i konsekwencji w przestrzeni; określenie zmian 

w jakości środowiska związane ze zjawiskiem). 

8. Wskazanie zagrożeń dla wyznaczonej struktury sieci terenów otwartych (green belt) związanych 

z intensyfikacją rolnictwa (określenie natężenia zjawiska; wskazanie obszarów najbardziej 

zagrożonych; konsekwencje w środowisku związane ze zmianą struktury agrarnej, warunków 

wodnych – melioracjami, intensyfikacją zabiegów rolniczych). 

9. Określenie zasad kształtowania struktury przestrzennej sieci terenów otwartych (green belt). 

10. Wskazanie metod wdrożenia koncepcji sieci terenów otwartych (green belt) i propozycji form 

ochrony tej przestrzeni przed urbanizacją. 

11. Wskazanie metod odgórnych i oddolnych zarządzania siecią terenów otwartych (green belt). 

12. Określenie struktury i systemu zarządzania siecią terenów otwartych (green belt). 

13. Wskazanie prawnych, organizacyjnych i społecznych zagrożeń dla właściwego funkcjonowania 

i zarządzania wyznaczonej sieci terenów otwartych (green belt).  
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II. Część kartograficzna opracowania powinna polegać na wykonaniu map tematycznych 

obejmujących co najmniej następujący zakres: 

 jednostki przyrodniczo-krajobrazowe, 

 koncepcję sieci terenów otwartych (green belt) wraz ze wskazaniem obszarów zagrożeń 

związanych z suburbanizacją i intensyfikacją rolnictwa.  

 

Wymagania w zakresie wykonania prac kameralnych i studialnych: 

1. Koncepcję sieci terenów otwartych (green belt) należy opracować co najmniej w dwóch 

wariantach, różniących się układem i kształtem.  

2. Przy delimitacji sieci terenów otwartych (green belt) należy uwzględnić: 

a) istniejące i proponowane wielkoobszarowe formy ochrony przyrody, chroniące siedliska 

i gatunki ważne dla utrzymania w dobrym stanie różnorodności biologicznej kraju, regionu 

i miasta, 

b) wyznaczone obszary systemu przyrodniczego w obrębie Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, 

c) politykę przestrzenną samorządów gminnych w zakresie gospodarowania przestrzenią 

terenów otwartych w obowiązujących dokumentach planistycznych: 

 studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

 miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

d) doświadczenie innych krajów europejskich w zakresie metodologii i instrumentów wdrożenia.  

4. Delimitację jednostek przyrodniczo-krajobrazowych należy przeprowadzić w oparciu o zestaw 

kryteriów obejmujących co najmniej następujące komponenty środowiska: 

 typ rzeźby terenu, 

 warunki glebowe, 

 stosunki wodne - układ hydrograficzny, 

 użytkowanie terenu, 

 różnorodność biologiczna (chronione gatunki flory i fauny, chronione zbiorowiska 

roślinne, gatunki wskaźnikowe – bioindykatory). 

5. Sieć terenów otwartych (green belt) należy wyznaczyć na podstawie ustalonego typu jednostek 

przyrodniczo-krajobrazowych.  

 

Zatwierdzenia przez Zamawiającego wymaga metodologia: 

 delimitacji sieci terenów otwartych (green belt) w obrębie Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (w tym kryteria delimitacji jednostek przyrodniczo-krajobrazowych, warianty 

utworzenia sieci terenów otwartych).  
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Etap VI – wykonanie ekspertyzy „Rekomendacje do mpzp w obrębie ROF w zakresie 

zrównoważonego rozwoju obszarów chronionych” 

 

Etap VI wykonania przedmiotu zamówienia składa się z dwóch części. 

 

Część pierwsza obejmuje delimitację obszarów i obiektów do objęcia ochroną prawną na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody. Celem wykonania delimitacji jest utworzenie spójnego systemu 

obszarów chronionych w obrębie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, który należy uwzględniać 

przy wskazywaniu przeznaczenia terenu w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. Prace delimitacyjne powinny w szczególności dotyczyć sieci terenów otwartych 

(green belt) wyznaczoną na Etapie V. 

 

Część druga obejmuje delimitację jednostek krajobrazowych (geokompleksów) w obrębie sieci 

terenów otwartych (green belt) wyznaczoną na Etapie V i zaproponowanie w jej obrębie 

rekomendacji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uszczegółowienie analiz 

przestrzennych dla tych terenów zapewnić ma właściwe podejmowanie decyzji w zakresie 

przeznaczenia terenu przez jednostki samorządu terytorialnego. Podziały dokonane w obrębie sieci 

terenów otwartych mają posłużyć jako materiał wyjściowy do prowadzenia w przyszłości analiz 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

Zasięg terytorialny opracowania: 

Część pierwsza: 

Miejski Radomski Obszar Funkcjonalny (ROF) obejmujący JST położone w województwie 

mazowieckim – Gmina Gózd, Gmina Iłża, Gmina Jastrzębia, Gmina Jedlińsk, Gmina Jedlnia 

Letnisko, Gmina Kowala, Gmina Pionki, Gmina Miasta Pionki, Gmina Przytyk, Gmina Skaryszew, 

Gmina Wierzbica, Gmina Wolanów, Gmina Zakrzew i Gmina Miasta Radomia (będąca miastem na 

prawach powiatu).  

 

Część druga: 

Sieć terenów otwartych (green belt) wyznaczona na Etapie V. 

 

I. Część tekstowa opracowania powinna obejmować co najmniej następujące zagadnienia: 

1. Delimitacja obszarów i obiektów do objęcia ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody w obrębie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 

1.1. Opis metodologii wyznaczenia poszczególnych form ochrony przyrody 

1.2. Charakterystyka wyznaczonych form ochrony przyrody 

1.2.1. Opis ekosystemów (okazu lub stanowiska) 

1.2.2. Powierzchnia w ha lub liczba (ogólna i w podziale na poszczególne gminy) 

1.2.3. Najcenniejsze elementy abiotyczne i biotyczne (na podstawie dostępnych informacji 

oraz przeprowadzonych inwentaryzacji) 
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1.3. Wnioski do Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi dla 

Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 

2. Delimitacja geokompleksów w obrębie sieci terenów otwartych (green belt) 

2.1. Opis metodologii 

2.2. Analiza struktury przestrzennej wyznaczonych geokompleksów (określenie związków 

i zależności pomiędzy poszczególnymi jednostkami (wymiar poziomy) oraz komponentami 

(wymiar pionowy) 

2.3. Opis wydzielonych typów geokompleksów 

2.4. Analiza struktury i funkcjonowania krajobrazu sieci terenów otwartych (green belt) 

2.5. Wnioski do Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi dla 

Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 

3. Rekomendacje do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

zrównoważonego rozwoju obszarów i obiektów proponowanych do objęcia ochroną prawną 

w obrębie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 

4. Rekomendacje do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

zrównoważonego rozwoju sieci terenów otwartych (green belt) 

 

II. Część kartograficzna opracowania powinna polegać na wykonaniu map tematycznych 

obejmujących co najmniej następujący zakres: 

 geokompleksy w obrębie sieci terenów otwartych (green belt), 

 proponowane obszary i obiekty do objęcia ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody. 

 

Wymagania w zakresie wykonania prac kameralnych i studialnych: 

1. Delimitację obszarów i obiektów do objęcia ochroną prawną należy wykonać w podziale na 

formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody. 

2. Delimitacja obszarów i obiektów do objęcia ochroną prawną powinna zostać dokonana na 

podstawie propozycji zawartych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, opracowaniach 

ekofizjograficznych, dokumentacjach dotyczących rozpoznania walorów przyrodniczych gmin, 

przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych dotyczących fauny i flory, wniosków organizacji 

ekologicznych, opracowania ekofizjograficznego dla Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 

wykonanego w Etapie I oraz innych dostępnych materiałów dotyczących ochrony przyrody. Przy 

delimitacji należy uwzględnić istniejące formy ochrony przyrody poprzez zachowanie ciągłości 

przestrzennej obszarów systemu przyrodniczego w obrębie Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

3. Delimitacja obszarów i obiektów do objęcia ochroną prawną powinna objąć również analizę 

możliwości poszerzenia granic istniejących form ochrony przyrody.  
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4. Granice geokompleksów powinny zostać wyznaczone na podstawie co najmniej 4 

geokomponentów, w tym spośród nich dwa mają stanowić użytkowanie terenu i rzeźba terenu. 

Otrzymane w wyniku delimitacji geokompleksy należy podzielić metodą typologii.  

5. Przy delimitacji i analizie wyznaczonych geokompleksów należy uwzględnić dorobek 

metodologiczny i literaturę naukową w tym zakresie (na przykład prace takich autorów jak: A. 

Richling, J. Solon, J. Kondracki, M. Pietrzak, T. J. Chmielewski, K. Ostaszewska).  

6. Rekomendacje do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

zrównoważonego rozwoju obszarów i obiektów proponowanych do objęcia ochroną prawną 

należy wykonać na zasadzie propozycji zapisów i ustaleń osobno dla każdej formy ochrony 

przyrody wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. Celem opracowania rekomendacji jest wypracowanie ogólnych zasad ochrony 

cennych przyrodniczo obiektów i obszarów, które należy wprowadzać jako ustalenia do 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do momentu objęcia ich właściwym 

aktem prawa na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Opracowane rekomendacje powinny 

dotyczyć wyłącznie aspektu przestrzennego ochrony przyrody (m.in. wskazywać standardy 

urbanistyczne, wskaźniki zagospodarowania terenu, propozycje przedsięwzięć do realizacji, 

zasady budowy infrastruktury technicznej), uszczegóławiać zapisy zawarte w ustawie o ochronie 

przyrody. 

7. Rekomendacje do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

zrównoważonego rozwoju sieci terenów otwartych (green belt) należy wykonać na zasadzie 

ogólnych propozycji zapisów i ustaleń, w odniesieniu do każdego typu geokompleksu oraz 

przeanalizowanej struktury i funkcjonowania krajobrazu. Rekomendacje w szczególności 

powinny polegać na określeniu: 

 propozycji przeznaczenia terenów (w podziale na przeznaczenie podstawowe, uzupełniające 

i dopuszczalne), 

 zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

 zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

 zasad kształtowania zabudowy, wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej 

wysokości zabudowy, gabarytów lokalizowanych obiektów, 

 zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, 

 warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

 zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

 sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, 

 sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg,  

 zasad doboru kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów, 

 zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, 

standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, 

 minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych. 
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Celem opracowania rekomendacji jest wypracowanie ogólnych zasad ochrony i kształtowania 

sieci terenów otwartych (green belt), które należy wprowadzać jako ustalenia do miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Zatwierdzenia przez Zamawiającego wymaga metodologia: 

 delimitacji geokompleksów w obrębie sieci terenów otwartych (green belt), 

 wykonania analizy struktury i funkcjonowania krajobrazu sieci terenów otwartych (green belt), 

 opracowania rekomendacji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów i obiektów proponowanych do objęcia 

ochroną prawną w obrębie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

 opracowania rekomendacji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

w zakresie zrównoważonego rozwoju sieci terenów otwartych (green belt). 
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Etap VII – wykonanie programu „Zintegrowany program zarządzania zasobami 

przyrodniczymi i wodnymi ROF” 

 

Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi ustawami i przepisami wykonawczymi dotyczącymi zagadnień ochrony 

środowiska i przyrody oraz planowania przestrzennego. Program powinien bazować na 

opracowaniach wykonanych w Etapach I-VI.  

 

Program powinien uwzględniać założenia polityki ekologicznej państwa i ochrony środowiska oraz 

idee trwałego i zrównoważonego rozwoju. Celem opracowania Zintegrowanego programu 

zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ma być wypracowanie wspólnego systemu 

zarządzania procesami gospodarowania środowiskiem w przestrzeni sieci terenów otwartych (green 

belt), wyznaczonej na Etapie V.  

 

Program określać ma kluczowe działania, zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne do realizacji 

w obrębie sieci terenów otwartych (green belt) i jej bezpośrednim otoczeniu, prowadzące do 

utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska, zmniejszenia 

zagrożeń związanych z suburbanizacją, intensyfikacją rolnictwa i działalnością gospodarczą oraz 

tworzenia warunków do wypoczynku codziennego i rozwoju turystyki skierowanej do mieszkańców 

Radomia.  

 

Cele, priorytety, kierunki działań oraz zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne zawarte w programie 

prowadzić mają do zachowania wyznaczonych funkcji sieci terenów otwartych (green belt), 

zapewniając długotrwały i zrównoważony ich rozwój. Opracowanie pozwolić ma na ubieganie się 

o środki finansowe z funduszy europejskich na lata 2014-2020.  

 

Zasięg terytorialny opracowania: 

Sieć terenów otwartych (green belt) wyznaczona na Etapie V, z uwzględnieniem zagrożeń 

znajdujących się w jej otoczeniu 

 

I. Część tekstowa opracowania powinna obejmować co najmniej następujące zagadnienia: 

1. Określenie założeń, celów i metodologii opracowania programu. 

2. Określenie podstawy opracowania programu (merytorycznej i prawnej). 

3. Wskazanie miejsca Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi 

w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

4. Analiza polityk ekologicznej, przestrzennej i inwestycyjnej wyznaczających ramy zarządzania 

zasobami przyrodniczymi i wodnymi w obrębie sieci terenów otwartych (green belt), zawartych 

w dokumentach strategicznych i planistycznych poziomu wspólnotowego, krajowego, 

wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.  

 

Należy w szczególności przeanalizować następujące dokumenty: 
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 Siódmy program działań w zakresie środowiska,  

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, 

 Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 

 Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 

z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r., 

 gminne i powiatowe programy ochrony środowiska, 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, 

 Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020, 

 programy ochrony powietrza i gospodarki wodno-ściekowej, 

 studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin.  

 

W punkcie tym należy uwzględnić także wszystkie uwarunkowania dotyczące polityk 

ekologicznej, przestrzennej i inwestycyjnej zawarte w przeanalizowanych dokumentach 

strategicznych i planistycznych w Etapach I-VI. 

 

5. Wskazanie uwarunkowań wynikających ze stanu i jakości zasobów przyrodniczych i wodnych  

5.1. Diagnoza stanu aktualnego zasobów przyrodniczych i wodnych na podstawie opracowanych 

Etapów I-VI w podziale na obszary zarządzania: wody powierzchniowe, wody podziemne, 

powietrze atmosferyczne, klimat, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne, poważne 

awarie i zagrożenia naturalne, obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 

system przyrodniczy, różnorodność biologiczna, krajobraz, gleby i powierzchnia terenu, 

zasoby kopalin, lasy i rolnictwo. 

5.2. Analiza zagrożeń dla zasobów przyrodniczych i wodnych (m.in. energetyka odnawialna, 

gospodarka wodno-ściekowa, intensyfikacja rolnictwa, suburbanizacja). 

5.3. Analiza SWOT. 

6. Analiza uwarunkowań społeczno-ekonomicznych wpływających na stan zasobów przyrodniczych 

i wodnych  

7. Określenie kierunków zachodzących i przewidywanych zmian w zakresie stanu zasobów 

przyrodniczych i wodnych 

8. Analiza uwarunkowań rozwoju wypoczynku, rekreacji i turystyki 

8.1. Diagnoza istniejącej infrastruktury 

8.2. Wskazanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych 

8.3. Analiza uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i organizacyjnych 

8.4. Analiza SWOT 

9. Przedstawienie problematyki gospodarowania nieruchomościami i planowania przestrzennego 

w kontekście ochrony sieci terenów otwartych (green belt) 

10. Przedstawienie problematyki kształtowania stosunków wodnych i ochrony przed powodzią (stan 

i potrzeby w zakresie budowy i modernizacji obiektów przeciwpowodziowych, możliwości 
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i potrzeby retencjonowania wody – mała i duża retencja, analiza potrzeb w zakresie 

budownictwa hydrotechnicznego). 

11. Wyznaczenie misji 

12. Przedstawienie kryteriów wyłonienia celów, priorytetów i kierunków działań oraz zadań 

inwestycyjnych i pozainwestycyjnych  

13. Wyznaczenie celów, priorytetów i kierunków działań w zakresie ochrony środowiska sieci 

terenów otwartych (green belt) dla poszczególnych obszarów zarządzania. 

14. Wyznaczenie celów, priorytetów i kierunków działań w zakresie rozwoju wypoczynku, rekreacji 

i turystyki w obrębie sieci terenów otwartych (green belt). 

15. Wyznaczenie zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, koniecznych do realizacji celów, 

priorytetów i kierunków działań w zakresie ochrony środowiska sieci terenów otwartych (green 

belt) dla poszczególnych obszarów zarządzania. 

16. Wyznaczenie zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, koniecznych do realizacji celów, 

priorytetów i kierunków działań w zakresie rozwoju wypoczynku, rekreacji i turystyki w obrębie 

sieci terenów otwartych (green belt). 

17. Przedstawienie kierunków kształtowania struktury przestrzennej, przeznaczenia terenu i stanu 

środowiska w obrębie sieci terenów otwartych (green belt). 

18. Określenie zasad i możliwych źródeł finansowania programu. 

19. Określenie instrumentów i środków zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi. 

20. Przestawienie możliwości i sposobów współpracy, jaką mogą podjąć poszczególne gminy 

w zakresie zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi w obrębie sieci terenów otwartych 

(green belt). 

21. Przedstawienie możliwości i sposobów współpracy, jaką może podjąć administracja 

samorządowa z sektorem prywatnym i organizacjami ekologicznymi w zakresie zarządzania 

zasobami przyrodniczymi i wodnymi w obrębie sieci terenów otwartych (green belt). 

22. Wyznaczenie zasad monitoringu i wskaźników realizacji programu. 

23. Wyznaczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrożenia programu. 

24. Określenie procedur aktualizacji i kontroli wdrożenia programu. 

25. Opracowanie rekomendacji do dokumentów planistycznych i strategicznych poziomu gminnego, 

powiatowego, wojewódzkiego i krajowego w zakresie realizacji celów, priorytetów i kierunków 

działań oraz zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. 

26. Opracowanie streszczenia w języku niespecjalistycznym. 

 

Wymagania w zakresie wykonania prac kameralnych i studialnych: 

1. Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi należy opracować na 

lata 2014 – 2020, z perspektywą do roku 2030.  

2. Wyznaczone cele, priorytety, kierunki działań, zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne 

w zakresie rozwoju wypoczynku, rekreacji i turystyki mają prowadzić do utworzenia spójnego 

programu rozwoju zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego w obrębie sieci terenów 

otwartych (green belt). 
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3. Zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne należy wyodrębnić na podstawie: przeanalizowanych 

dokumentów strategicznych i planistycznych poziomu krajowego, wojewódzkiego, powiatowego 

i gminnego; wniosków złożonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, 

społeczeństwo, organizacje pozarządowe, instytucje i organy administracji zajmujące się 

ochroną środowiska i przyrody oraz Grupę Sterującą. Wskazany powyżej zakres zadań należy 

uzupełnić o propozycje Wykonawcy wynikające z zidentyfikowanych zagrożeń i potrzeb. 

4. Zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne należy przedstawić w układzie hierarchicznym (w tym 

wskazać kryteria wyboru), w podziale na zadania własne gminy i koordynowane.  

5. Zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne należy wyznaczyć zgodnie z obszarami wsparcia 

finansowego dotyczącego ochrony środowiska i rozwoju turystyki, zawartymi w dokumentach 

dotyczących ubiegania się o środki finansowe z funduszy europejskich na lata 2014-2020 (m.in. 

Umowy Partnerstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). 

6. Przy wyznaczaniu zasad monitoringu i wskaźników realizacji programu należy wskazać 

jednostkę monitorującą poszczególne wskaźniki.  

7. Opracowanie kierunków kształtowania struktury przestrzennej, przeznaczenia terenu i stanu 

środowiska powinno polegać w szczególności na wyznaczeniu wskaźników zarządzania jakością 

środowiska i ładu przestrzennego, które mają określać pożądany stan zasobów przyrodniczych 

i wodnych, wyposażenia technicznego, jakości życia i planowania przestrzennego. Wskaźniki 

zarządzania jakością środowiska i ładu przestrzennego należy opracować w podziale na 

poszczególne jednostki przyrodniczo-krajobrazowe wchodzące w skład sieci terenów otwartych 

(green belt).  

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy wdrożenia programu powinien zawierać następujące dane: 

nazwy przedsięwzięć, terminy realizacji, wielkość szacunkowych nakładów, źródła finansowania 

oraz jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie.  

 

Zatwierdzenia przez Zamawiającego wymaga metodologia: 

 wykonania Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF 

(w tym przedstawienie kryteriów wyłonienia celów, priorytetów i kierunków działań oraz 

zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych).  
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Etap VIII – przeprowadzenie konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko do „Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi 

ROF” 

 

Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko należy wykonać w trybie obowiązującej Ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 

r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami).  

 

Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności do następujących zadań 

i czynności, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

dokumentu pt. „Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF”: 

1. Opracowanie materiałów wyjściowych i wymaganych przez organy uzgadniające oraz opiniujące, 

w tym prognozę oddziaływania na środowisko, odpowiednie pisma i ogłoszenia, 

2. Uzyskanie odpowiednich opinii i uzgodnień, 

3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych do projektu dokumentu i prognozy oddziaływania na 

środowisko obejmujących w szczególności: 

 udział w dyskusji publicznej, przewidywanej w związku z udziałem społeczeństwa 

w opracowywaniu dokumentu,  

 przygotowanie projektu stanowiska, które będzie zawierało rekomendację dotyczącą 

przyjęcia bądź odrzucenia uwag i wniosków zgłoszonych w procedurze strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu wraz ze szczegółowym 

i wyczerpującym uzasadnieniem dla każdej uwagi i wniosku. Powyższe stanowisko 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w wersji elektronicznej w terminie 7 dni od daty 

zakończenia konsultacji społecznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń do projektu stanowiska dotyczącego rozstrzygnięcia uwag i wniosków w terminie 

7 dni od daty jego otrzymania, 

 opracowanie i dostarczenie w wersji elektronicznej ostatecznego stanowiska dotyczącego 

rozstrzygnięcia uwag i wniosków oraz uzasadnienia z przeprowadzenia konsultacji 

społecznych, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zastrzeżeń do projektu rozstrzygnięć uwag 

i wniosków lub otrzymania informacji o niezgłoszeniu zastrzeżeń, 

 uzupełnienie i skorygowanie projektu dokumentu o przyjęte wnioski i uwagi. 

4. Opracowanie projektu pisemnego podsumowania. 
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Wymagania dotyczące formy wykonania opracowań Etapów I-VII 

1. Opracowania należy złożyć Zamawiającemu w wersji papierowej (w 3 egzemplarzach) i w wersji 

elektronicznej na płytach CD/DVD (w 3 egzemplarzach). 

2. Wersję papierową należy sporządzić w następującej formie: 

a) część tekstowa: format A4, wydruki jednostronne w kolorze oprawione twardą okładką; 

b) część kartograficzna: mapy przedstawiające syntezę problematyki zawartej w części 

tekstowej (w pkt. I) i mapach tematycznych (w pkt. II) wykonane maksymalnie w formacie A2, 

wydruki w kolorze. 

3. Wersję elektroniczną należy sporządzić w następującej formie: 

a) część tekstowa: dokument tekstowy doc lub docx, PDF; 

b) dokumentacja fotograficzna: JPG; 

c) część kartograficzna: 

 mapy przedstawiające syntezę problematyki zawartej w części tekstowej (w pkt. I) 

i mapach tematycznych (w pkt. II): w plikach shapefile, 

PDF w skali formatu wydruku; 

 mapy tematyczne: w plikach shapefile z dokładnością odpowiadającą skali 1: 10 000,  

układ współrzędnych PUWG 1992; 

GeoTIFF o parametrach: skala 1: 25 000, układ współrzędnych PUWG 

1992, rozdzielczość co najmniej 300 dpi.  

4. Warstwy wektorowe shapefile utworzone przez Wykonawcę na potrzeby opracowania map 

tematycznych poszczególnych etapów należy opisać atrybutami (zgodnie ze specyfikacją 

zamieszczoną w poniższych tabelach).  

 

Uwaga: Poniższa specyfikacja nie dotyczy warstw wektorowych, które Wykonawca pozyska od 

organów i instytucji zajmujących się ochroną przyrody (w tym przypadku Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu niezmienione dane źródłowe).  

 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać pliki shapefile z zachowaniem podanych wytycznych: 

 

dodatkowe wyjaśnienia i zastosowane skróty do tabel: 

YYYY - rok (czterocyfrowo), np. 1982 

MM - numer miesiąca (dwucyfrowo), np. 04 

DD - dzień (dwucyfrowo), np. 02 

typ danych T(36) - tekst o długości maksymalnie 36 znaków 

typ danych N(4) - liczba całkowita o długości maksymalnie 4 cyfr znaczących, np. 1234 

wymagane: TAK - wartość pola wymagana zawsze (wartość pusta nie jest dozwolona) 

wymagane: NIE - wartość pola nie jest wymagana w przypadku gdy nie występuje w 

odniesieniu do danego obiektu bądź nie można jej ustalić 

[SL_ZRODLA_DANYCH] - odwołanie do słownika dopuszczalnych wartości podanego na końcu 

zestawienia tabel 
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FLORA 

- chronione gatunki flory (Etapy I i II) 

Nazwa 

atrybutu 

Typ 

danych 

Wymagane Opis Przykład 

stanowisko T(36) TAK unikalne oznaczenie stanowiska JK.232 

nazwa T(80) TAK polska nazwa gatunkowa obuwik pospolity 

obserwator T(80) NIE
1)

 imię i nazwisko obserwatora Florian Kwiatkowski 

data_obs N(8) NIE
1)

 data stwierdzenia/obserwacji 

(format: YYYYMMDD; YYYYMM lub 

YYYY) 

20130103 

zrodlo T(1) TAK źródło danych 

[SL_ZRODLA_DANYCH] 

O 

zrodlo_o T(250) NIE dodatkowy opis źródła danych (np. 

autor i tytuł publikacji) 

 

zagrozenie T(250) NIE typy zagrożeń, lista rozdzielona 

średnikami 

 

liczebnosc N(10) TAK ocena stanu siedliska (liczba 

stanowisk) 

10 

typ geometryczny: PUNKT nazwa: flora_p.shp
 

1)
 pole wymagane w przypadku obserwacji terenowej (zrodlo = 'O') 

 

GATUNKI FLORY 

Tabela z charakterystyką wszystkich gatunków stwierdzonych w tabeli FLORA 

Nazwa 

atrybutu 

Typ 

danych 

Wymagane Opis Przykład 

nazwa T(80) TAK polska nazwa gatunkowa obuwik pospolity 

nazwa_lat T(80) TAK łacińska nazwa gatunkowa Cypripedium calceolus 

ochrona_pl T(20) NIE ochrona gatunku na podstawie prawa 

krajowego (ścisła, częściowa) 

ścisła 

ochrona_eu T(60) NIE ochrona gatunku na podstawie prawa 

wspólnotowego 

Załącznik II Dyrektywy 

Siedliskowej 

ochrona_int T(200) NIE ochrona gatunku na podstawie prawa 

międzynarodowego, lista rozdzielona 

średnikami 

Konwencja Berneńska 
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natura_2000 T(6) NIE kod Natura 2000 1902 

typ geometryczny: brak nazwa: gatunki_flory.dbf 1) 

1) format Borland dBase, opcjonalnie dopuszcza się plik arkusza kalkulacyjnego Ms Excel (*.xls) 

bądź OpenDocument (*.ods) 

 

ZBIOROWISKA ROŚLINNE 

- chronione zbiorowiska roślinne (Etap I) 

- zbiorowiska roślinne (Etap II) 

Nazwa 

atrybutu 

Typ 

danych 

Wymagane Opis Przykład 

stanowisko T(36) TAK unikalne oznaczenie stanowiska JK.125 

nazwa T(80) TAK polska nazwa zbiorowiska łęg jesionowo-olszowy 

obserwator T(80) NIE
1)

 imię i nazwisko obserwatora Florian Kwiatkowski 

data_obs N(8) NIE
1)

 data stwierdzenia/obserwacji 

(format: YYYYMMDD; YYYYMM lub 

YYYY) 

20130103 

zrodlo T(1) TAK źródło danych 

[SL_ZRODLA_DANYCH] 

O 

zrodlo_o T(250) NIE dodatkowy opis źródła danych (np. 

autor i tytuł publikacji) 

 

zagrozenie T(250) NIE typy zagrożeń, lista rozdzielona 

średnikami 

intensyfikacja rolnictwa; 

obniżenie zwierciadła wody 

typ geometryczny: POLIGON nazwa: zbiorowiska_roslinne_a.shp 
1)

 pole wymagane w przypadku obserwacji terenowej (zrodlo = 'O') 

 

TYPY ZBIOROWISK ROŚLINNYCH 

Tabela z charakterystyką wszystkich zbiorowisk roślinnych stwierdzonych w tabeli 

ZBIOROWISKA ROŚLINNE 

Nazwa 

atrybutu 

Typ 

danych 

Wymagane Opis Przykład 

nazwa T(80) TAK polska nazwa zbiorowiska łęg jesionowo-olszowy 

nazwa_lat T(80) TAK łacińska nazwa zbiorowiska Fraxino-Alnetum 

ochrona_eu T(60) NIE ochrona zbiorowiska na podstawie 

prawa wspólnotowego 

Załącznik I Dyrektywy 

Siedliskowej 

natura_2000 T(6) NIE kod siedliska Natura2000 91E0 
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Typ geometryczny: brak 

typy_zbiorowisk_roslinnych.dbf 1) 

1) format Borland dBase, opcjonalnie dopuszcza się plik arkusza kalkulacyjnego Ms Excel (*.xls) 

bądź OpenDocument (*.ods) 

 

FAUNA 

- chronione gatunki fauny (Etapy I i III) 

Nazwa 

atrybutu 

Typ 

danych 

Wymagane Opis Przykład 

stanowisko T(36) TAK unikalne oznaczenie stanowiska JK.145 

nazwa T(80) TAK polska nazwa gatunkowa derkacz 

obserwator T(80) NIE
1)

 imię i nazwisko obserwatora  

data_obs N(8) NIE
1)

 data stwierdzenia/obserwacji (format: 

YYYYMMDD; YYYYMM lub YYYY) 

 

zrodlo T(1) TAK źródło danych 

[SL_ZRODLA_DANYCH] 

P 

zrodlo_o T(250) NIE dodatkowy opis źródła danych (np. 

autor i tytuł publikacji) 

Czasopismo „Przyroda ziemi 

radomskiej nr 5/2013” 

zagrozenie T(250) NIE typy zagrożeń, lista rozdzielona 

średnikami 

 

liczebnosc N(8) TAK ocena stanu populacji (liczba 

osobników, par – zgodnie z jednostką 

określoną dla danego gatunku w 

tabeli GATUNKI_FAUNY) 

5 

typ geometryczny: PUNKT nazwa: fauna_p.shp 

 POLIGON nazwa fauna_a.shp
 

1)
 pole wymagane w przypadku obserwacji terenowej (zrodlo = 'O') 

 

GATUNKI FAUNY 

Tabela z charakterystyką wszystkich gatunków stwierdzonych w tabeli FAUNA 

Nazwa 

atrybutu 

Typ 

danych 

Wymagane Opis Przykład 

nazwa T(80) TAK polska nazwa gatunkowa derkacz 

nazwa_lat T(80) TAK łacińska nazwa gatunkowa Crex crex 

gromada T(40) TAK nazwa gromady ptaki 

ochrona_pl T(20) NIE ochrona gatunku na podstawie prawa ścisła 
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krajowego (ścisła, częściowa) 

ochrona_eu T(60) NIE ochrona gatunku na podstawie prawa 

wspólnotowego 

Załącznik I Dyrektywy Ptasiej 

ochrona_int T(200) NIE ochrona gatunku na podstawie prawa 

międzynarodowego, lista rozdzielona 

średnikami 

Konwencja Berneńska; 

Konwencja Bońska 

natura_2000 T(6) NIE kod Natura2000 A122 

j_liczeb T(10) TAK jednostka oceny liczebności populacji: 

[SL_JEDNOSTKA_LICZEBNOSCI_P

OPULACJI] 

OSOBNIK 

Typ geometryczny: brak nazwa: gatunki_fauny.dbf 1) 

1) format Borland dBase, opcjonalnie dopuszcza się plik arkusza kalkulacyjnego Ms Excel (*.xls) 

bądź OpenDocument (*.ods) 

 

OCHRONA PRZYRODY 

- formy ochrony przyrody z wyjątkiem pomników przyrody wyszczególnionych w warstwie 

LOKALIZACJA POMNIKÓW PRZYRODY, POMNIKI PRZYRODY (Etap I) 

- proponowane obszary i obiekty do objęcia ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody z wyjątkiem propozycji pomników przyrody wyszczególnionych w warstwie 

LOKALIZACJA POMNIKÓW PRZYRODY, POMNIKI PRZYRODY (Etap VI) 

Nazwa 

atrybutu 

Typ 

danych 

Wymagane Opis Przykład 

forma T(10) TAK typ formy ochrony przyrody 

[SL_FORMY_OCHRONY_PRZYROD

Y] 

OCHK 

nazwa T(120) TAK nazwa własna formy ochrony przyrody OCHK „Dolina Pacynki” 

ochrona T(1) TAK stan ochrony prawnej 

[SL_STAN_OCHRONY_PRAWNEJ] 

P 

podstawa_p T(80) NIE akt prawny ustanawiający formę 

ochrony przyrody 

 

Typ geometryczny: PUNKT nazwa: ochrona_przyrody_p.shp 

POLIGON nazwa: ochrona_przyrody_a.shp 
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LOKALIZACJA POMNIKÓW PRZYRODY 

- istniejące pomniki przyrody (Etap I) 

- drzewa lub grupy drzew kwalifikujących się do ochrony pomnikowej (Etap II) 

- proponowane obiekty do objęcia ochroną prawną w formie pomników przyrody (Etap VI) 

Nazwa 

atrybutu 

Typ 

danych 

Wymagane Opis Przykład 

gatunek T(200) NIE nazwa gatunkowa polska dąb szypułkowy 

obwod N(200) NIE obwód pnia drzewa wyrażony w cm 

mierzony na wysokości 130 cm  

450 

guid T(36) TAK identyfikator obiektu lub grupy (na 

podstawie POMNIKI PRZYRODY) 
1)

 

030B4A82-1B7C-11CF-9D53-

00AA003C9CB6 

Typ geometryczny: PUNKT nazwa: pomniki_przyrody_geom_p.shp 
2) 

1) 
wszystkie obiekty tworzące pojedynczą grupę posiadaną ten sam identyfikator

 

2)
 w przypadku grupy każdy obiekt stanowi oddzielny punkt (rekord) w tabeli 

 

POMNIKI PRZYRODY 

Tabela z charakterystyką pomników przyrody (istniejących i proponowanych) 1) 

Nazwa 

atrybutu 

Typ 

danych 

Wymagane Opis Przykład 

guid T(36) TAK unikalny identyfikator obiektu lub 

grupy 

030B4A82-1B7C-11CF-9D53-

00AA003C9CB6 

forma T(10) TAK typ formy ochrony przyrody 

[SL_FORMY_OCHRONY_PRZYROD

Y] 

PP 

charakt_pp T(80) TAK charakter pomnika 

[SL_CHARAKTER_PP] 

drzewo 

ochrona T(1) TAK stan ochrony prawnej 

[SL_STAN_OCHRONY_PRAWNEJ] 

P 

Typ geometryczny: brak nazwa: pomniki_przyrody.dbf 2) 

1) 
grupa obiektów opisana wspólnym identyfikatorem stanowi jeden wiersz (rekord)

 

2)
 format Borland dBase, opcjonalnie dopuszcza się plik arkusza kalkulacyjnego Ms Excel (*.xls) bądź 

OpenDocument (*.ods) 
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JEDNOSTKI PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

- jednostki przyrodniczo-krajobrazowe (Etap V) 

Nazwa atrybutu Typ 

danych 

Wymagane Opis Przykład 

nazwa T(120) TAK typ jednostki przyrodniczo-

krajobrazowej 

hydrogeniczna 

k_rzezba 
1)

 T(80) TAK komponent środowiska – rzeźba 

terenu 

dolina rzeczna 

k_war_gleb 
1)

 T(80) TAK komponent środowiska – warunki 

glebowe 

gleby torfowe 

k_hydrol 
1)

 T(80) TAK komponent środowiska – stosunki 

wodne - układ hydrograficzny 

Rzeka Radomka 

k_uzytkow 
1)

 T(80) TAK komponent środowiska – użytkowanie 

terenu 

Łąkowo-pastwiskowe 

k_rozn_bio 
1)

 T(80) TAK komponent środowiska – 

różnorodność biologiczna (w 

przypadku kilku gatunków lista 

rozdzielona średnikami) 

derkacz, czerwończyk fioletek 

k_war6 
1)

 T(80) TAK komponent środowiska – wybrany 

przez wykonawcę 

…………………. 

k_war7 
1)

 T(80) TAK komponent środowiska – wybrany 

przez wykonawcę ... 

…………………. 

Typ geometryczny: POLIGON nazwa: jednostki_przyrodniczo_krajobrazowe_a.shp 

1) docelowa nazwa atrybutu a także ilość atrybutów zostaną doprecyzowane po uzgodnieniu 

z wykonawcą przyjętej metodologii 

 

GEOKOMPLEKSY 

- geokompleksy (Etap VI) 

Nazwa 

atrybutu 

Typ 

danych 

Wymagane Opis Przykład 

nazwa T(120) TAK typ geokompleksu na dostawie 

zdefiniowanych kryteriów, lista 

rozdzielona średnikami 

dolinny, łąkowo-leśny 

k_uzytkow T(80) TAK geokomponent środowiska – 

użytkowanie terenu 

łąkowo-pastwiskowe 

k_rzezba T(80) TAK geokomponent środowiska – rzeźba 

terenu 

dolina rzeczna 
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k_war3 
1)

 T(80) TAK geokomponent środowiska – wybrany 

przez wykonawcę 

………………………… 

k_war4 
1)

 T(80) TAK geokomponent środowiska – wybrany 

przez wykonawcę 

………………………… 

k_ … 
1)

 T(80) TAK geokomponent środowiska – wybrany 

przez wykonawcę ... 

………………………… 

Typ geometryczny: POLIGON nazwa: geokompleksy_a.shp 

1) docelowa nazwa atrybutu a także ilość atrybutów zostaną doprecyzowane po uzgodnieniu 

z wykonawcą przyjętej metodologii 

 

SŁOWNIKI: 

 

SL_ZRODLA_DANYCH 

Id Opis 

O obserwacja 

P publikacja 

 

SL_JEDNOSTKA_LICZEBNOSCI_POPULACJI 

Id Opis 

OSOBNIK osobnik 

PARA para 

 

SL_FORMY_OCHRONY_PRZYRODY 

Id Opis 

PN park narodowy 

REZ rezerwat 

PK park krajobrazowy 

OCHK obszar chronionego krajobrazu 

N2000 obszar Natura 2000 

UE użytek ekologiczny 

ZPK zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

SD stanowisko dokumentacyjne 

PP pomnik przyrody 
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SL_STAN_OCHRONY_PRAWNEJ 

Id Opis 

I istniejąca forma ochrony przyrody 

P proponowana forma ochrony przyrody 

 

SL_CHARAKTER_PP 

Id Opis 

DRZEWO pojedyncze drzewo 

GRUPA DRZEW grupa drzew 

ALEJA aleja drzew 

KRZEW krzew, krzewy 

GŁAZ głaz narzutowy, grupa głazów narzutowych 

SKAŁKA skałka, skałki 

WODOSPAD wodospad 

ŹRÓDŁO źródło 

WYWIERZYSKO wywierzysko 

JAR jar 

JASKINIA jaskinia, grota 

INNE inne 

 

Wymagania dotyczące formy wykonania prognozy oddziaływania na środowisko (o której 

mowa w Etapie VIII): 

1. Prognozę oddziaływania na środowisko należy złożyć Zamawiającemu w wersji papierowej (w 5 

egzemplarzach) i w formie elektronicznej na płytach CD/DVD (w 5 egzemplarzach). 

2. Wersję papierową należy sporządzić w następującej formie: 

a) część tekstowa: format A4, wydruki jednostronne w kolorze, 

b) część kartograficzna: mapy przedstawiające ocenę oddziaływania Zintegrowanego programu 

zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi na środowisko, wykonane maksymalnie 

w formacie A0, wydruki w kolorze. 

3. Wersję elektroniczną należy sporządzić w następującej formie: 

a) część tekstowa: dokument tekstowy doc lub docx, PDF; 

b) część kartograficzna: PDF w skali wydruku.  
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Wymagania dotyczące formy wykonania broszury informacyjnej: 

Nakład: 1000 egzemplarzy 

Format: A5 

Kolory: pełen kolor (4+4) CMYK 

Orientacja strony: pionowa 

Papier: Okładka – papier kreda błysk 300 g 

 Środek – papier kreda mat 150 g 

Oprawa: Zszycie dwoma zszywkami 

Ilość stron: nie mniej niż 12 wraz z okładką.  
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Załącznik nr 2. 

 

Umowa Nr ………………. 

(projekt) 

 

zawarta w dniu ………….. 2014 roku w Radomiu, 

 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: …………, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

pomiędzy: 

Gminą Miasta Radomia z siedzibą Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 30 

REGON 670223451 

NIP 796-281-75-29  

reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja Kosztowniaka 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………….. z siedzibą przy …………………., ………………………, NIP 

…………………., REGON ……………………….. wpisaną do rejestru KRS NR …………………. 

prowadzonego przez …………………………………… 

reprezentowanym/ą przez: 

Pana / Panią ……………………….. – ……………………. 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 
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§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wykonaniu opracowań pn. „Sieć 

wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego (green belt)”, w zakresie 

zgodnym z załączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą. 

2. Przedmiot umowy wykonywany jest w ramach projektu pn.: „Strategia rozwoju miejskiego 

Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013 

i „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie 

planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego. 

 

§ 2 

1. Po podpisaniu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy: 

a) dane przestrzenne pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

o których mowa w SIWZ, na zasadach określonych w § 10, 

b) na pisemny wniosek, informacji i materiałów stanowiących dokumenty urzędowe lub 

dzieła, do których Zamawiający posiada prawa majątkowe, a które mogą okazać się 

przydatne do wykonania przedmiotu umowy.  

2. Na okoliczność udostępnienia Wykonawcy danych przestrzennych, o których mowa w ust. 1 

lit. a zostanie sporządzony protokół przekazania.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych przez Zamawiającego 

materiałów, dokumentów i danych przestrzennych wyłącznie w celu realizacji przedmiotu 

umowy. W czasie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie udostępnione mu materiały, dokumenty i dane 

przestrzenne. 

 

§ 3 

Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, podzielona została na osiem etapów. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w następujących terminach: 

1) Etap I w ciągu 90 dni od dnia zawarcia umowy, 

2) Etap II w ciągu 120 dni od dnia zawarcia umowy, 

3) Etap III w ciągu 120 dni od dnia zawarcia umowy, 

4) Etap IV w ciągu 150 dni od dnia zawarcia umowy, 

5) Etap V w ciągu 150 dni od dnia zawarcia umowy, 

6) Etap VI w ciągu 180 dni od dnia zawarcia umowy, 
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7) Etap VII w ciągu 180 dni od dnia zawarcia umowy, 

8) Etap VIII w ciągu 240 dni od dnia zawarcia umowy.  

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w formie zgodnej 

z zapisami w SIWZ. 

2. Wszystkie sporządzone przez Wykonawcę materiały i opracowania winny być w języku 

polskim i oznakowane poprzez zamieszczenie logo Unii Europejskiej i logo Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, oraz informacji o współfinansowaniu projektu 

ze środków Unii Europejskiej, przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania 

wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów 

funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – według wzoru 

dostarczonego przez Zamawiającego. Zasady umieszczania informacji o współfinansowaniu 

oraz logotypy znajdują się na stronie: http://www.popt.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx).  

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia metodologii wykonania Etapów II-VII 

i projektu broszury do pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku 

zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia.  

4. W trakcie odbioru Zamawiający dokona oceny opracowań sporządzonych przez Wykonawcę, 

w szczególności pod kątem spójności i zgodności z przedmiotem umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń do przekazanych opracowań, 

w zakresie określonym w ust. 4, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania mu 

opracowań przez Wykonawcę.  

6. Poprawki Zamawiającego powinny zostać wprowadzone w czasie 7 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. 

7. Odbiór zmodyfikowanych opracowań odbywa się na zasadach określonych w ust. 4 – 6 

powyżej.  

8. Odbiór bez zastrzeżeń opracowania danego etapu zostanie potwierdzony podpisanym przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokołem odbioru końcowego „bez zastrzeżeń”. Podpisanie 

protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” następuje w przypadku niezgłoszenia 

zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust. 5 lub dokonania przez Wykonawcę 

zaakceptowanych przez Zamawiającego stosownych modyfikacji opracowania danego etapu 

przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 6.  

9. Podpisanie „bez zastrzeżeń” protokołu odbioru końcowego dla ostatecznej wersji 

opracowania danego etapu stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za 

ten etap.  

10. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym oraz Partnerami Projektu 

w wykonaniu przedmiotu umowy. 

http://www.popt.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx
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11. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemną informację 

o stanie zaawansowania prac nad wykonaniem przedmiotu umowy oraz udzielić wyjaśnień, 

w terminie określonym przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania w toku prac uwag i opinii Zamawiającego.  

 

§ 5 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający wypłaci na rzecz 

Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, w kwocie .......... zł netto (słownie: 

................................) powiększone o należny podatek VAT ...%, łącznie w kwocie brutto 

........... zł (słownie:........................................zł). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje również wszystkie koszty, jakie powstaną 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zrealizowana będzie w następujący 

sposób: 

1) po zrealizowaniu Etapu I w wysokości 6% wartości kwoty wynagrodzenia określonej 

w ust. 1, 

2) po zrealizowaniu Etapu II w wysokości 27% wartości kwoty wynagrodzenia określonej 

w ust. 1, 

3) po zrealizowaniu Etapu III w wysokości 8% wartości kwoty wynagrodzenia określonej 

w ust. 1, 

4) po zrealizowaniu Etapu IV w wysokości 5% wartości kwoty wynagrodzenia określonej 

w ust. 1, 

5) po zrealizowaniu Etapu V w wysokości 5% wartości kwoty wynagrodzenia określonej 

w ust. 1, 

6) po zrealizowaniu Etapu VI w wysokości 5% wartości kwoty wynagrodzenia określonej 

w ust. 1, 

7) po zrealizowaniu Etapu VII w wysokości 13% wartości kwoty wynagrodzenia określonej 

w ust. 1, 

8) po zrealizowaniu Etapu VIII w wysokości 31% wartości kwoty wynagrodzenia określonej 

w ust. 1, pod warunkiem zrealizowania i końcowego odbioru poprzednich Etapów I-VII.  

4. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, 

w sposób i wysokościach określonych w ust. 3, nastąpi przelewami na konto Wykonawcy: 

.........................................................................................................................., po podpisaniu 

„bez zastrzeżeń” protokołów odbiorów końcowych poszczególnych etapów przedmiotu 

umowy. 

5. Fakturę VAT należy wystawić na: Gminę Miasta Radomia z siedzibą Radomiu przy ul. 

Jana Kilińskiego 30 (REGON 670223451, NIP 796-281-75-29).  

6. Zamawiający dokona zapłaty, o której mowa w ust. 4 w terminie do 30 dni od daty wpływu 

prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
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§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach, 

2) jeśli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy, 

3) w razie wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego Wykonawcy, zajęcia 

majątku Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postępowania 

egzekucyjnego, a także wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających lub 

ograniczających swobodne wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków 

wynikających z zawartej umowy, 

4) jeśli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

5) opóźnień w realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia w stosunku do 

terminów wskazanych § 3 przekraczających 30 dni. 

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za 

prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o okolicznościach wymienionych w ust.1 pkt. 2-5 i powinno nastąpić w formie pisemnej.  

 

§ 7 

1. Strony postanawiają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą 

naliczane kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

1) za nieterminowe wykonanie któregokolwiek z etapów realizacji przedmiotu umowy 

wymienionych w § 3 pkt 1-8 umowy – w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia za 

wykonanie danego etapu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia 

określonego w § 3 dla tego etapu, 

2) wykorzystania danych przestrzennych, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a oraz w §10 ust. 

1 w zakresie wykraczającym poza zakres niezbędny do wykonania zamówienia, 

określony w SIWZ lub ich wykorzystania przez Wykonawcę w celu nie związanym z 

realizacją przedmiotu umowy, jak również ich udostępnienia lub sprzedaży w całości lub 

w części osobom trzecim wbrew zakazowi z § 10 ust. 4 – w wysokości 20% 

wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, 

3) wykorzystania informacji i materiałów, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b w zakresie 

wykraczającym poza zakres niezbędny do wykonania zamówienia, określony w SIWZ lub 
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ich wykorzystania przez Wykonawcę w celu nie związanym z realizacją przedmiotu 

umowy – w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego wskazanego w § 5 ust. 1.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

wskazanego w § 5 ust. 1 za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 8 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na zasadach określonych w ust. 2 za 

zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy i określają 

warunki zmiany: 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie usługi w określonym pierwotnie 

terminie – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 

działania; 

b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonanie usługi – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

które uniemożliwiają wykonanie zamówienia; 

c) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz – o czas niezbędny do 

wykonania dodatkowych ekspertyz, badań. 

 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 

pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 

promieniowanie lub skażenie oraz będące następstwem tych zdarzeń przerwy 

w dostawie energii elektrycznej. 

2) zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres 

zamówienia. 

3. Zmiana adresów korespondencyjnych, e-mailowych i numerów telefonicznych przedstawicieli 

każdej ze Stron nie stanowi istotnej zmiany treści umowy i nie wymaga formy aneksu. 

 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że sporządzając opracowania będące przedmiotem umowy nie 

naruszy praw osób trzecich i przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie wolnym 

od obciążeń prawami osób trzecich.  
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2. W wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność 

egzemplarzy przedmiotu umowy, o których mowa w SIWZ. 

3. W wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do przedmiotu umowy, nie wyłączając prawa zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiału w całości lub w części poprzez 

wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką (w tym drukarską i cyfrową), 

2) wprowadzania do obrotu lub użyczenia materiału będącego przedmiotem umowy, 

3) rozpowszechniania materiału będącego przedmiotem umowy w szczególności poprzez 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i remitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, również poprzez 

wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci internetowej, 

z zastrzeżeniem konieczności wskazania Wykonawcy jako twórcy.  

4. Strony uzgadniają, że Zamawiający lub inny podmiot wskazany przez Zamawiającego może 

sporządzać obcojęzyczne wersje opracowań stanowiących przedmiot umowy. 

5. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, w zakresie określonym 

w ust. 3 zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy należnym z tytułu wykonania niniejszej 

umowy.  

6. Wykonawca zastrzega sobie prawo, a Zamawiający wyraża na to zgodę do wykorzystywania 

wyników prac zrealizowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy w prowadzonej przez 

siebie statutowej działalności, z tym że takie korzystanie nie może naruszać interesów 

Zamawiającego.  

 

§ 10 

1. Udostępnia się Wykonawcy dane przestrzenne wchodzące w skład państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, w zakresie niezbędnym do przygotowania opracowań, 

wskazane w SIWZ. 

2. Zgodnie z art. 40 ust. 3c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 4 

marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., Nr 76 poz. 489), 

zbiory danych przestrzennych udostępniane są bezpłatnie dla organów administracji 

w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych. 

3. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie 

sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692) podmiot (Wykonawca), któremu udostępniono dane 

zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób 

nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem 

niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane oraz odpowiada za bezpieczeństwo i 

integralność uzyskanych danych. 
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4. Udostępnione dane przestrzenne zostaną przez Wykonawcę wykorzystane wyłącznie w celu 

realizacji niniejszej umowy. 

5. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca nie ma prawa udostępnienia lub sprzedania 

w części lub całości przekazanych danych przestrzennych osobom trzecim ani ich 

wykorzystywania w celu innym niż realizacja niniejszej umowy. 

6. Dane przestrzenne są własnością Skarbu Państwa i stanowią część państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, którego gromadzenie i prowadzenie, zgodnie z art. 40 ust. 

3 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. 

nr 193, poz.1287 z późn. zm.) należy do Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

7. Dane przestrzenne są objęte ochroną praw autorskich. Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, na rozpowszechnianie, rozprowadzanie 

oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania map, materiałów fotogrametrycznych 

i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, konieczne 

jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

§ 11 

Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 

ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne dotyczące drugiej strony uzyskane 

od drugiej strony – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła z zastrzeżeniem 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

§ 12 

1. W toku realizacji niniejszej umowy Strony będą się kontaktować w sprawach istotnych dla 

przebiegu jej realizacji, w następujący sposób: 

a) drogą elektroniczną na adres - rof@mpu.radom.pl, faksem pod nr 48 362 02 08 lub 

w formie pisemnej na adres Zamawiającego, 

b) drogą elektroniczną na adres .........................., faksem pod nr ........................ lub 

w formie pisemnej na adres Wykonawcy. 

2. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą są: 

................................................................................................................................ 
3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest: 

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

§ 13 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz 

Kodeksu Cywilnego.  

 

mailto:rof@mpu.radom.pl
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§ 14 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 15 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

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

         ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3.  

............................................................     
 (nazwa Wykonawcy)  
 
............................................................     
 
............................................................     
(adres Wykonawcy)          
        
REGON .............................................. 

NIP......................................................  

tel./fax ………………………………….. 

     e-mail …………………………………... 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu 

Ul. Żeromskiego 53 

26-600 Radom 

Oferta 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207.000 euro, na usługę polegającą na 
wykonaniu opracowań pn. „Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego (green 
belt)”: 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie III. SIWZ, zgodnie ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach określonych we wzorze 

umowy, według następujących warunków cenowych: 

 

Cena brutto (z VAT):  ........................................................................................................................  PLN 

słownie:  .....................................................................................................................................................  

 

2. Zamówienie zobowiązujemy się zrealizować w terminie określonym w SIWZ. 

3. Uważam (-y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

4. Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), że mogę/możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 907 z późn. zm.) 

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 niż Zamawiający. 

6. Zamierzam (-y) wykonać następującą część zamówienia tj. …………………………………….…… 

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

…………………………………………………………………………przy udziale podwykonawców. *)   

7. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych powołuję (-

my) się na zasoby następującego (-ych) podwykonawcy(-ów).: …………………………………….. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

(należy wskazać nazwy firm) *) 

  *)  
wypełnić jeżeli dotyczy 

8. Do oferty załączono następujące dokumenty: 

 

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

 

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

 

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

 
 ______________________________________ 

 Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym 

 do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 

….................................., dnia ….................................... 

 miejscowość  data 
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Załącznik nr 4.  

 
........................................ 
(nazwa Wykonawcy, adres, tel/fax) 

 
 

 
OŚWIADCZENIE  

 
 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 z późn. zm.), składając ofertę na usługę polegającą na wykonaniu opracowań pn. 

„Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego (green belt)”, w imieniu 

reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że: 

1) Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy  prawa  nakładają obowiązek ich posiadania. 

2) Posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie.  
3) Dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
4) Znajduję się (znajdujemy się) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
 
 
 
 
 

......................................................                          ................................................. 
           miejscowość i data                                                                               (Podpis i pieczęć Wykonawcy/osoby uprawnionej 
                                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy)   
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Załącznik nr 5. 
........................................ 
(nazwa Wykonawcy, adres, tel/fax) 

 
  

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 207.000 euro, na usługę polegającą na 
wykonaniu opracowań pn. „Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego (green 
belt)”, przedkładam (przedkładamy): 
 
wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przez Wykonawcę  
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.  
 

Lp. 
Nazwa Zamawiającego dla 

którego realizowano usługę 

(dokładny adres nr tel, fax) 

Szczegółowy opis wykonanych opracowań
 

Data zakończenia 
realizacji (dzień, m-c, 

rok) usługi lub 
opracowania 

1 
 
 

  

2 
 
 

  

3 
 
 

  

4 
 
 

  

 
Uwaga! Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi lub opracowania 
te (zamówienia o których mowa wyżej) zostały wykonane w sposób należyty. 
 
 
 
 

......................................................                        ................................................. 
           miejscowość i data                                                                               (Podpis i pieczęć Wykonawcy/osoby uprawnionej 
                                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy)   
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Załącznik nr 6. 

........................................ 
(nazwa Wykonawcy, adres, tel/fax) 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 207.000 euro, na usługę polegającą na 
wykonaniu opracowań pn. „Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego (green 
belt)”, przedkładam (przedkładamy): 
 
wykaz osób, którymi dysponujemy lub będziemy dysponować i które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia:  

Lp. Imię i nazwisko 
Doświadczenie (wykaz wykonanych opracowań wraz ze szczegółowym ich 

opisem) 

1   

2   

3   

4   

  

Uwaga: jeżeli Wykonawca dysponuje wskazaną osobą (osobami) na zasadach określonych w Art. 26 
ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu powołuje się na potencjał innego podmiotu, który to podmiot w czasie realizacji 
inwestycji nie będzie w bezpośredniej dyspozycji Wykonawcy i/lub nie będzie wykonywał czynności 
związanych z realizacją zamówienia publicznego wyłącznie osobiście- obowiązany jest złożyć 
zobowiązanie tego podmiotu, o którym to zobowiązaniu mowa w pkt XI.5.a. 
 
 
 
 
 
 

......................................................                         ................................................. 
           miejscowość i data                                                                               (Podpis i pieczęć Wykonawcy/osoby uprawnionej 
                                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy)   
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Załącznik nr 7.  

........................................ 
(nazwa Wykonawcy, adres, tel/fax) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 z późn. zm.) składając ofertę na usługę polegającą na wykonaniu opracowań pn. 

„Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego (green belt)”, w imieniu 

reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że nie zaistniała wobec mnie 

(nas) podstawa do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 
 

......................................................                          ................................................. 
           miejscowość i data                                                                               (Podpis i pieczęć Wykonawcy/osoby uprawnionej 
                                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy)   
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Załącznik nr 8. 

 

........................................ 
(nazwa Wykonawcy, adres, tel/fax) 

 

 

OŚWIADCZENIE o przynależności do grupy kapitałowej1 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2013 r. poz. 907 z późn. zm.) składając ofertę w przetargu nieograniczonym na usługę polegającą 
na wykonaniu opracowań pn. „Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego 
(green belt)”, w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy, w związku z przynależnością do 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.), przedkładam listę podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej.  
 

Lp. Członek grupy kapitałowej (nazwa, adres) 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

......................................................                         ................................................. 
           miejscowość i data                                                                               (Podpis i pieczęć Wykonawcy/osoby uprawnionej 
                                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy)   
 

                                            

1
UWAGA! Wykonawcy, którzy należą do grupy kapitałowej nie składają oświadczenia o braku przynależności 

do grupy kapitałowej, tj. załącznika nr 9. 
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Załącznik nr 9. 

 

........................................ 
(nazwa Wykonawcy, adres, tel/fax) 

 

 

OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej2 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 z późn. zm.) składając ofertę w przetargu nieograniczonym na usługę polegającą 

na wykonaniu opracowań pn. „Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego 

(green belt)”, w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że 

nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.). 

 

  

 
 
 
 
 

......................................................                        ................................................. 
           miejscowość i data                                                                               (Podpis i pieczęć Wykonawcy/osoby uprawnionej 
                                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy)   
 

 

 

 

                                            

2
 UWAGA! Wykonawcy, którzy nie należą do grupy kapitałowej nie składają oświadczenia o przynależności do 

grupy kapitałowej, tj. załącznika nr 8. 
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Załącznik nr 10. 

Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(np. konsorcjum, spółka cywilna) 

 

......................................., dnia .................2014 r. 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................”, w którym 

Gmina Miasta Radomia  jest zamawiającym, my niżej podpisani: 

1. ....................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

2. ....................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

 

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy 

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

(pełna nazwa, adres, REGON) 

oraz 

1. ....................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 

2. ....................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja) 
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działający w imieniu i na rzecz wykonawcy 

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

(pełna nazwa, adres, REGON) 

 

wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią 

............................................................ zam. w:  ........................................................................ 

  (imię i nazwisko)      

ul. ......................................................................., legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria i 

nr ........................... wydanym przez ....................................................... 

do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, w tym m in. do podpisania oferty, załączników do oferty, do „poświadczenie za 

zgodność z oryginałem” kserokopii wymaganych dokumentów jak i do zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego *. 

  

Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem: 

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

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)  

 

Wykonawca  ..................................................................................................................... 

(nazwa i adres wykonawcy) 

1. ......................................................                  ................................................................... 

(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 

2. ......................................................              ..................................................................... 

(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 

 

oraz 
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Wykonawca ..................................................................................................................... 

(nazwa i adres wykonawcy) 

1. ......................................................      ......................................................... 

(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 

2. ......................................................      ......................................................... 

(imię i nazwisko) (podpis zgodnie ze wzorem podpisu) 

 

 

 

Podpis pełnomocnika .............................................................. 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 


