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PREZYDENT MIASTA RADOMIA 
ogłasza przetarg nieograniczony o warto ści nie przekraczaj ącej wyra żonej w złotych 

równowarto ści kwoty 209.000 € na usług ę dotycz ącą wykonania modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków  

m. Radomia dla obr ębów: 0041- Śródmie ście oraz 0030-Dzierzków 
 

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 27.07.2016r. 
� w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl,  
numer ogłoszenia: 166187 - 2016 
� na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl  
� na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – ul. Jana Kilińskiego 30, 26–600 Radom 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES  
Nazwa:  Gmina Miasta Radomia  
Adres pocztowy:  ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie 
Tel.: 48 3620288, 3620283; 
Tel./Fax: 48 3620282, 3620289. 
Adres strony internetowej zamawiaj ącego: http://www.bip.radom.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: Przetarg nieograniczony na usługę 
dotyczącą wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębów:  
0041-Śródmieście oraz 0030-Dzierzków. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia :  
Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wykonania modernizacji ewidencji gruntów  
i budynków m. Radomia dla obrębów: 0041-Śródmieście 1 oraz 0030-Dzierzków. Zamówienie 
podzielone jest na dwie części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia – poniżej 209.000 EUR. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71354000-4; 71355000-1 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej: Tak, liczba części: 2. 
II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej: Nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:   
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM  
I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium:  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:  
Pierwsza część zamówienia: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 
Druga część zamówienia: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), 
III.2) ZALICZKI 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU  W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 
prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku: 
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 postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych.  
III. 3.2) Wiedza i do świadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie, że Wykonawca wykonał w ramach 
wykonanych głównych usług, co najmniej 1 (jedną) usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, 
tj. usługę w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych,  
o wartości minimum: 

• 100 000,00 zł brutto – dla pierwszej części zamówienia, 
• 50 000,00 zł brutto – dla drugiej części zamówienia, 
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w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 
Za należycie wykonaną Zamawiający uzna usługę zrealizowaną terminowo, zgodnie z warunkami 
wynikającymi z zawartej umowy. 
Dowodami są: 
1) poświadczenie; 
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). 
Poświadczenia przedkładane w celu oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania 
zamówienia muszą odnosić się w szczególności do jego rzetelności.  
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie,  
o którym mowa w pkt III.4.1.1), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1) i 2).  
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 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych oraz dokumentów wymienionych w pkt III.4.1.1.  

III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
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 postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych.  

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje on 
minimum czterema osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: 

• minimum jedną osobą do  kierowania pracami  geodezyjno-kartograficznymi związanymi  
z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków, posiadającą uprawnienia 
zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dzi edzinie geodezji i kartografii ,  
w zakresie (2) rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie 
dokumentacji do celów prawnych - o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia17 maja 
1989r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” - Dz. U. z 2015r.  poz. 520 z późn. zm.). 

  
• minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania 

samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i karto grafii w zakresie (1) - geodezyjne 
pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, o których mowa w art. 43 
ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 
520, z późn. zm.). 
 

• minimum jedną osobą posiadającą niezbędne kwalifikacje zawodowe upoważniające 
do samodzielnego wykonywania klasyfikacji gruntów z doświadczeniem w zakresie 
wykonywania takich czynności wynikającym ze sporządzenia w okresie ostatnich 10 lat co 
najmniej 3 projektów ustalenia klasyfikacji gruntów, które to projekty zostały wykorzystane 
przez właściwy organ do wydania decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 
 

• minimum jedną osobą upoważnioną do wykonywania kontroli wewnętrznej z doświadczeniem 
zawodowym w zakresie wykonywanych kontroli opracowań geodezyjnych zgodnie z art. 42 
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., 
poz. 520, z późn. zm.). 

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 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych oraz dokumentów wymienionych w pkt III.4.1.2 i III.4.1.3. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
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 postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
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ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych. 
Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia 
w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie 
wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 
USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 
przedło żyć: 
1. 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 wykonane, oraz załączeniem dowodów, 
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
� określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę  

w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach 
niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

− w ramach wykonanych głównych usług, co najmniej 1 (jedną) usługę odpowiadającą 
przedmiotowi zamówienia, tj. usługę w zakresie modernizacji ewidencji gruntów  
i budynków dla obrębów ewidencyjnych, o wartości minimum: 

� 100 000,00 zł brutto - dla pierwszej części zamówienia 
� 50 000,00 zł brutto – dla drugiej części zamówienia. 

 Zamawiający nie oczekuje informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. 
2. 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; 

3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedło żyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
2) 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, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

5) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym  
w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 
Polskiej, przedkłada: 
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III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj ący, że:  
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej. 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 
1) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika; 
2) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, 

o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia, zawierające informacje na temat: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

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. 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez te podmioty.  

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

SEKCJA IV: PROCEDURA . 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1. Cena           - 98 
2. Termin obowiązywania gwarancji jakości                                                                – 2 

IV.3) ZMIANA UMOWY  
przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  
Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian:  

1. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania Umowy poprzez jego wydłużenie (poszczególnych 
Etapów) w przypadku zaistnienia jednej lub więcej z poniższych okoliczności: 
1) nastąpią zdarzenia niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego takie jak: wystąpienie 

nietypowych dla danej pory roku warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonywanie prac geodezyjnych, terenowych, zachowania określonych przepisami 
prawa dokładności pomiaru (np. obfitych i utrzymujących się przez dłuższy okres 
opadów deszczu lub obfitych opadów śniegu, ujemnych temperatur, zalegania pokrywy 
śnieżno-lodowej); problemy techniczne leżące po stronie Zamawiającego (np. awaria 



BZP.271.1.739.740.2016.EF 

 Strona 5

systemu elektronicznego lub serwera, uniemożliwiające prawidłowy eksport danych do 
zasobu MODGiK). 

2) gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem niezależnych od 
Zamawiającego i PMK istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy 
zachowaniu należytej staranności - w szczególności będących następstwem zmian 
prawnych w zasadach dotyczących sposobu realizacji zamówienia. 

2. Zmiana przepisów prawnych lub wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt. 1 mających 
wpływ na czasokres wykonania pracy może stanowić podstawę do zmiany terminów 
umownych wykonania pracy. Wniosek o zmianę terminu z powodu zmiany przepisów 
prawnych lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1  Wykonawca powinien złożyć 
najpóźniej w terminie 10 dni od dnia wprowadzenia zmian w przepisach lub wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w pkt. 1, pod rygorem odmowy jego uwzględnienia przez 
Zamawiającego. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i zawierać 
uzasadnienie, co najmniej wskazujące na potrzebę zmiany terminu i wpływ zmienionych 
przepisów prawnych lub okoliczności, o których mowa w pkt. 1 na czasookres wykonania 
prac. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest d ost ępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.bip.radom.pl   
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem: Urząd Miejski  
w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych ul. Jana Kilińskiego 30 (wejście od ul. Żeromskiego 53, 
pokój nr 189 – I piętro) 26-610 Radom, w  godzinach od 7.30 do 15.30. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert : 

Data: 08/08/2016 roku  do godz. 10:00 
Miejsce: Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30, pok. nr 189 
(wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro). 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: zamówienie nie jest finansowane ze środków UE. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia,  
w przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 
sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: Nie. 

 
 ZAŁĄCZNIK I  

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 

CZĘŚĆ NR: 1              NAZWA:  Część pierwsza zamówienia 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wykonania modernizacji ewidencji gruntów  
i budynków m. Radomia dla obrębu 0041-Śródmieście 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia – poniżej 209.000 
EUR. 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV):  
Główny przedmiot: 71.35.40.00-4; 71.35.50.00-1 
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2017r. 
4) Kryteria oceny ofert:  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1. Cena           - 98 
2. Termin obowiązywania gwarancji jakości      - 2  

 
CZĘŚĆ NR: 2              NAZWA:  Część druga zamówienia 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca dotyczącą wykonania modernizacji ewidencji gruntów  
i budynków m. Radomia dla obrębu 0030-Dzierzków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia – poniżej 209.000 
EUR. 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV):  
Główny przedmiot: 71.35.40.00-4; 71.35.50.00-1 
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2017r. 
4) Kryteria oceny ofert:  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1. Cena           - 98 
2. Termin obowiązywania gwarancji jakości      - 2  
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PREZYDENT MIASTA RADOMIA 
ogłasza przetarg nieograniczony o warto ści nie przekraczaj ącej wyra żonej w złotych 

równowarto ści kwoty 209.000 € na usług ę dotycz ącą wykonania modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków  

m. Radomia dla obr ębów: 0041- Śródmie ście oraz 0030-Dzierzków 
 

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 27.07.2016r. 
� w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl,  
numer ogłoszenia: 166187 - 2016 
� na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl  
� na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – ul. Jana Kilińskiego 30, 26–600 Radom 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES  
Nazwa:  Gmina Miasta Radomia  
Adres pocztowy:  ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie 
Tel.: 48 3620288, 3620283; 
Tel./Fax: 48 3620282, 3620289. 
Adres strony internetowej zamawiaj ącego: http://www.bip.radom.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: Przetarg nieograniczony na usługę 
dotyczącą wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębów:  
0041-Śródmieście oraz 0030-Dzierzków. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia :  
Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wykonania modernizacji ewidencji gruntów  
i budynków m. Radomia dla obrębów: 0041-Śródmieście 1 oraz 0030-Dzierzków. Zamówienie 
podzielone jest na dwie części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia – poniżej 209.000 EUR. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71354000-4; 71355000-1 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej: Tak, liczba części: 2. 
II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej: Nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:   
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM  
I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium:  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:  
Pierwsza część zamówienia: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 
Druga część zamówienia: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), 
III.2) ZALICZKI 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU  W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 
prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku: 
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 postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych.  
III. 3.2) Wiedza i do świadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie, że Wykonawca wykonał w ramach 
wykonanych głównych usług, co najmniej 1 (jedną) usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, 
tj. usługę w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych,  
o wartości minimum: 

• 100 000,00 zł brutto – dla pierwszej części zamówienia, 
• 50 000,00 zł brutto – dla drugiej części zamówienia, 
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w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 
Za należycie wykonaną Zamawiający uzna usługę zrealizowaną terminowo, zgodnie z warunkami 
wynikającymi z zawartej umowy. 
Dowodami są: 
1) poświadczenie; 
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). 
Poświadczenia przedkładane w celu oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania 
zamówienia muszą odnosić się w szczególności do jego rzetelności.  
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie,  
o którym mowa w pkt III.4.1.1), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1) i 2).  
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 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych oraz dokumentów wymienionych w pkt III.4.1.1.  

III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
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 postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych.  

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje on 
minimum czterema osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: 

• minimum jedną osobą do  kierowania pracami  geodezyjno-kartograficznymi związanymi  
z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków, posiadającą uprawnienia 
zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dzi edzinie geodezji i kartografii ,  
w zakresie (2) rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie 
dokumentacji do celów prawnych - o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia17 maja 
1989r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” - Dz. U. z 2015r.  poz. 520 z późn. zm.). 

  
• minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania 

samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i karto grafii w zakresie (1) - geodezyjne 
pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, o których mowa w art. 43 
ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 
520, z późn. zm.). 
 

• minimum jedną osobą posiadającą niezbędne kwalifikacje zawodowe upoważniające 
do samodzielnego wykonywania klasyfikacji gruntów z doświadczeniem w zakresie 
wykonywania takich czynności wynikającym ze sporządzenia w okresie ostatnich 10 lat co 
najmniej 3 projektów ustalenia klasyfikacji gruntów, które to projekty zostały wykorzystane 
przez właściwy organ do wydania decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 
 

• minimum jedną osobą upoważnioną do wykonywania kontroli wewnętrznej z doświadczeniem 
zawodowym w zakresie wykonywanych kontroli opracowań geodezyjnych zgodnie z art. 42 
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., 
poz. 520, z późn. zm.). 

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 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych oraz dokumentów wymienionych w pkt III.4.1.2 i III.4.1.3. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
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 postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
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ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) – na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych. 
Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia 
w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie 
wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 
USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 
przedło żyć: 
1. 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 wykonane, oraz załączeniem dowodów, 
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
� określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę  

w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach 
niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

− w ramach wykonanych głównych usług, co najmniej 1 (jedną) usługę odpowiadającą 
przedmiotowi zamówienia, tj. usługę w zakresie modernizacji ewidencji gruntów  
i budynków dla obrębów ewidencyjnych, o wartości minimum: 

� 100 000,00 zł brutto - dla pierwszej części zamówienia 
� 50 000,00 zł brutto – dla drugiej części zamówienia. 

 Zamawiający nie oczekuje informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. 
2. 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; 

3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedło żyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
2) 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, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

5) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym  
w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 
Polskiej, przedkłada: 
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III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj ący, że:  
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej. 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 
1) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika; 
2) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, 

o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia, zawierające informacje na temat: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

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. 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez te podmioty.  

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

SEKCJA IV: PROCEDURA . 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1. Cena           - 98 
2. Termin obowiązywania gwarancji jakości                                                                – 2 

IV.3) ZMIANA UMOWY  
przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  
Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian:  

1. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania Umowy poprzez jego wydłużenie (poszczególnych 
Etapów) w przypadku zaistnienia jednej lub więcej z poniższych okoliczności: 
1) nastąpią zdarzenia niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego takie jak: wystąpienie 

nietypowych dla danej pory roku warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonywanie prac geodezyjnych, terenowych, zachowania określonych przepisami 
prawa dokładności pomiaru (np. obfitych i utrzymujących się przez dłuższy okres 
opadów deszczu lub obfitych opadów śniegu, ujemnych temperatur, zalegania pokrywy 
śnieżno-lodowej); problemy techniczne leżące po stronie Zamawiającego (np. awaria 
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systemu elektronicznego lub serwera, uniemożliwiające prawidłowy eksport danych do 
zasobu MODGiK). 

2) gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem niezależnych od 
Zamawiającego i PMK istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy 
zachowaniu należytej staranności - w szczególności będących następstwem zmian 
prawnych w zasadach dotyczących sposobu realizacji zamówienia. 

2. Zmiana przepisów prawnych lub wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt. 1 mających 
wpływ na czasokres wykonania pracy może stanowić podstawę do zmiany terminów 
umownych wykonania pracy. Wniosek o zmianę terminu z powodu zmiany przepisów 
prawnych lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1  Wykonawca powinien złożyć 
najpóźniej w terminie 10 dni od dnia wprowadzenia zmian w przepisach lub wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w pkt. 1, pod rygorem odmowy jego uwzględnienia przez 
Zamawiającego. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i zawierać 
uzasadnienie, co najmniej wskazujące na potrzebę zmiany terminu i wpływ zmienionych 
przepisów prawnych lub okoliczności, o których mowa w pkt. 1 na czasookres wykonania 
prac. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest d ost ępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.bip.radom.pl   
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem: Urząd Miejski  
w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych ul. Jana Kilińskiego 30 (wejście od ul. Żeromskiego 53, 
pokój nr 189 – I piętro) 26-610 Radom, w  godzinach od 7.30 do 15.30. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert : 

Data: 08/08/2016 roku  do godz. 10:00 
Miejsce: Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30, pok. nr 189 
(wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro). 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: zamówienie nie jest finansowane ze środków UE. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia,  
w przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 
sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: Nie. 

 
 ZAŁĄCZNIK I  

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 

CZĘŚĆ NR: 1              NAZWA:  Część pierwsza zamówienia 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wykonania modernizacji ewidencji gruntów  
i budynków m. Radomia dla obrębu 0041-Śródmieście 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia – poniżej 209.000 
EUR. 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV):  
Główny przedmiot: 71.35.40.00-4; 71.35.50.00-1 
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2017r. 
4) Kryteria oceny ofert:  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1. Cena           - 98 
2. Termin obowiązywania gwarancji jakości      - 2  

 
CZĘŚĆ NR: 2              NAZWA:  Część druga zamówienia 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca dotyczącą wykonania modernizacji ewidencji gruntów  
i budynków m. Radomia dla obrębu 0030-Dzierzków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia – poniżej 209.000 
EUR. 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV):  
Główny przedmiot: 71.35.40.00-4; 71.35.50.00-1 
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2017r. 
4) Kryteria oceny ofert:  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1. Cena           - 98 
2. Termin obowiązywania gwarancji jakości      - 2  

 


