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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
bip.nisko.pl 

 

Nisko: Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych dla Urzędu Gminy i Miasta w Nisku 
Numer ogłoszenia: 11502 - 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 
015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.nisko.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług geodezyjno-
kartograficznych dla Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych dla Urzędu Gminy i Miasta w 
Nisku. 2. Przedmiotem zamówienia są: 1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 2) 
rozgraniczenia i pomiary nieruchomości, 3) sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, 4) 
opracowania operatu nazewnictwa ulic. w tym: 1. Podział działek: 1) Podział działki na 2 części - 
60 robót, 2) Wydzielenie każdej następnej działki będącej przedmiotem tej samej własności - 50 
(ilość działek do wydzielenia) 2. Wykonanie nowej mapy do celów projektowych: 1) Teren 
zabudowany do 1 ha - 10 robót, 2) Teren zabudowany od 1.0 do 10ha - 3 ha, 3) Teren zabudowany 
powyżej 10 ha - 50 ha. 3. Aktualizacja mapy do celów projektowych. 1) Teren zabudowany do 1 ha 
- 25 robót 2) Teren zabudowany od 1 ha do 10 ha - 15 ha 3) Teren zabudowany powyżej 10 ha - 10 
ha 4) Teren niezabudowany do 1 ha - 25 robót 5) Teren niezabudowany od 1 ha do 10 ha - 15 ha 6) 
Teren niezabudowany powyżej 10 ha - 20 ha. 4. Opracowanie operatu nazewnictwa ulic. 1) Ulica 
do 30 numerów - 4 roboty, 2) Ulica powyżej 30 numerów ( cena każdego następnego numeru) -100 
numerów. 5. Rozgraniczanie nieruchomości. 1) Do czterech punktów granicznych - 30 robót , 2) 
Powyżej czterech punktów granicznych (cena każdego następnego punktu) - 40 punktów. 6. 
Wznowienie granic: 1) Do czterech punktów granicznych - 9 robót, 2) Powyżej czterech punktów 
granicznych (cena każdego następnego punktu) - 10 punktów. 7. Pomiar kontrolny działki z 
ustaleniem stanu władania. 1) Do czterech punktów granicznych -9 robót, 2) Powyżej czterech 

http://bip.nisko.pl/
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punktów granicznych ( cena każdego następnego punktu) - 9 punktów. 8. Mapa do celów prawnych 
- wykaz zmian 1) Dla jednej działki - 40 robót 2) Następna działka będąca przedmiotem tej samej 
własności - 20 działek. Terminy realizacji poszczególnych usług geodezyjnych określone zostały 
przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.33.20.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu nie jest wymagane wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku 
i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy wykonawca 
oświadczy, że posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku 
i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeśli Wykonawca 
oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację 
zamówienia 
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 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku 
i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca 
oświadczy, że dysponuje odpowiednim potencjałem wystarczającym do wykonania 
zamówienia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy , 
że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz wykaże, że na czas 
realizacji zamówienia będzie dysponował osobą /osobami posiadającą uprawnienia z 
zakresu 1 i 2 do wykonywania robót geodezyjno kartograficznych lub uprawnienia 
które uznane zostały na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii 
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku 
i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca 
oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 
wykonanie zamówienia 

III.4) 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 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć: 

 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 przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
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 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; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

 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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1.wypełniony formularz oferty wraz z formularzem cenowym, 2. pełnomocnictwo do 
reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie 
wynika to z dokumentów rejestracyjnych).Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do 
reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na 
reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione 

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: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zostały określone w § 7 wzoru umowy, który brzmi: 1. 
Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Dopuszczalne są 
następujące przypadki i warunki zmiany umowy: 1) zmiana terminu obowiązywania umowy w 
przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 
Zamawiającego, przy czym zmiana terminu w tym przypadku jest dopuszczalna w zakresie 
uzasadnionego interesu Zamawiającego, b) określonym w § 4 ust.3 umowy - o czas wynikający z 
terminu realizacji zleconej usługi. 2) zmiana terminu realizacji umowy (odrębnych zleceń) - tylko w 
uzasadnionych przypadkach i warunkach tj.: a) działań osób trzecich lub organów władzy 
publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - o czas 
koniecznej przerwy lub koniecznego zawieszenia realizacji zlecenia, b) nieprzewidzianych 
okoliczności formalno-prawnych - o czas niezbędny do uzyskania możliwości realizacji zlecenia, c) 
wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i 
niemożliwego do zapobieżenia - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków 
tego działania, zaistnienia okoliczności technicznych, gospodarczych, organizacyjnych itp., których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody 
w realizacji zlecenia, 3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 
przepisów określających wysokość należnego podatku VAT za usługi geodezyjno-kartograficzne w 
czasie trwania niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca zastosuje obowiązujący podatek 
VAT, co skutkować będzie zmianą cen jednostkowych usług w zakresie odpowiadającym zmianie 
wysokości stawki obowiązującego podatku VAT. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają 
zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: bip.nisko.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i 
Miasta w Nisku, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, parter, pokój 12A. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20.01.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Nisku, Plac Wolności 14, 37-400 
Nisko, parter, pokój nr 7 (biuro obsługi klienta). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

BURMISTRZ  

mgr Julian Ozimek 


