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Gd.6641.5.2020.UM              Radom, dn. 28.02.2020 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA: 

Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu sprawdzenie spójności baz danych określonych 
w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w związku z ich prowadzeniem 

przez Prezydenta Miasta Radomia oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem 
usunięcia stwierdzonych niezgodności w prowadzonych bazach danych. 

 
 

(wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, 
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2001 r. – Prawo zamówień publicznych, 

w związku z czym Zamawiający nie stosuje w przypadku przedmiotowego zamówienia 
przepisów cytowanej wyżej ustawy). 

 

I. Zamawiający: 
        Gmina Miasta Radomia 
        ul. Jana Kilińskiego 30 
        26 - 600 Radom 
 

 Wydział prowadzący: 

 Wydział Geodezji 
 
II.   Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych mających na celu sprawdzenie spójności baz danych 
określonych w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w związku z ich prowadzeniem przez 
Prezydenta Miasta Radomia oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem usunięcia stwierdzonych niezgodności 
w prowadzonych bazach danych. 
 

2. Termin realizacji zamówienia: 
Pracę geodezyjną należy wykonać w ciągu …………. dni roboczych od otrzymania zlecenia z Miejskiego Ośrodka   

  Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu. 
W porozumieniu z Zamawiającym i za jego zgodą w szczególnych przypadkach termin może zostać przedłużony 
do 7 dni roboczych danego miesiąca. 

  Prognozowana ilość prac geodezyjnych:  50 w okresie obowiązywania umowy. 
  Przewidywana ilość prac geodezyjnych w danym miesiącu  –  nie więcej niż 5. 
        

3. Obowiązujące podstawowe przepisy prawne (wykaz przepisów ma charakter pomocniczy; aktualność przepisów należy 
sprawdzić w dacie stosowania): 
-  Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) wraz 
     z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy oraz inne mające zastosowanie w niniejszej umowie przepisy prawne. 
-   Instrukcja eksploatacyjna systemu GEO-INFO. 

 

4. Zakres prac: 
       Przed przystąpieniem do pracy geodezyjnej należy dokonać: 

1.   analizy źródłowych i archiwalnych materiałów geodezyjnych, 
2. ustaleń w branżach odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarki sieciami urządzeń pod, nad i naziemnych, 

a następnie dokonać porównania mapy z terenem, a w uzasadnionych przypadkach: 
1.  

�   wykonać pomiar sytuacyjno-wysokościowy, 
�   dokonać niezbędnych odkrywek w czasie wykonywania pomiaru sytuacyjno-wysokościowego, 
�   dokonać fotograficznego udokumentowania elementów technicznych i szczegółów terenowych    

  podlegających pomiarowi, 
�   sporządzić stosowną dokumentację geodezyjną, pozwalającą na aktualizację ww. baz danych, w tym wykaz   

  zmian danych ewidencyjnych, 
2.  

� wykonać weryfikację i aktualizację szczegółowej osnowy geodezyjnej z uwzględnieniem 
tzw. półpoligonowych punktów (nie ujawnionych na aktualizowanych opisach topograficznych), 
położonych w bliskim sąsiedztwie aktualizowanych punktów osnowy; za pojedynczą pracę geodezyjną 
należy przyjąć 3 punkty główne szczegółowej osnowy poziomej III klasy. 

 
Wykonawca dokonuje pracy geodezyjnej przy użyciu narzędzi i sprzętu geodezyjnego, na który posiada stosowne certyfikaty 
gwarantujące zachowanie norm i standardów geodezyjnych. 
Wszystkie prace techniczne muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz instrukcjami. 
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5. Sposób dokumentowania przeprowadzonej kontroli. 
      Protokół z przeprowadzonej pracy geodezyjnej wraz z dokumentacją potwierdzającą jej przeprowadzenie. 
 

III. Warunki udziału w postępowaniu: 
 

1) Dysponują osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania prac geodezyjnych z zakresu przedmiotu 
zamówienia, określone w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.) tj. w zakresie (1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne 
i inwentaryzacyjne. 

2) Wykonawca winien spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 
 

IV.  Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 18.12.2020 r. 
 

 V.  Miejsce i termin złożenia ofert: 
 

 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta znak: Gd.6641.5.2020.UM” w Urzędzie Miejskim 
w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, (pok. 337) lub e-mailem: geodezja@umradom.pl w terminie do dnia 
6 marca 2020 roku do godz. 12.00. 

 Formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia. 
 

 VI.  Sposób oceny ofert: 
 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów obliczonych według poniższych   
 kryteriów: 

1. Kryterium „Cena” -  60%  -  maksymalnie  60 punktów 
2. Kryterium – „Termin wykonania pracy geodezyjnej”  -  40%  -  maksymalnie  40 punktów 

 

Wykonawca, który zaoferuje jeden z poniższych terminów wykonania pracy geodezyjnej (liczony od dnia otrzymania 
od Zamawiającego zlecenia) otrzyma: 

 

        -   5 dni   roboczych   -     0 pkt 

 -   4 dni   robocze       -   10 pkt 

        -   3 dni   robocze       -   20 pkt 

 -   2 dni   robocze       -   30 pkt 

 -   1 dzień roboczy     -   40 pkt 
 

 

Wyliczenia ogólnej liczby punktów będzie dokonane według wzoru: 

PC = Cena min./Cena badana x 60 pkt; 
P = PC + PT1+PT2 
gdzie: 
PC – ilość punktów za kryterium cena 

P – suma punktów za poszczególne kryteria 
PT1 = ilość punktów za kryterium termin wykonania pracy geodezyjnej 
 

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska najwyższą sumę punktów 
za poszczególne kryteria. 
 

UWAGA: 
1. Zamawiający dokona poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że jeżeli cena (na druku 

oferty) podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie. 
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 
 

VII.  Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: 

Łukasz Horwat – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Radomiu, tel. 48 36-20 567, 
e-mail: l.horwat@umradom.pl; 
Urszula Mieszczakowska – Starszy Inspektor Wieloosobowego Stanowiska ds. Obsługi Nieruchomości Urzędu Miejskiego 
w Radomiu, tel. 48 36-20 567. 
 
 

 
 
 

          Z up. PREZYDENTA MIASTA 
 

                                       mgr inż. Łukasz Horwat 
                                                                   Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji 


