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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Modernizacja ewidencji  gruntów i budynków  10 obrębów, 

gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki , Województwo Łódzkie 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE 
 

1.1 Nazwa oraz adres zamawiającego 
 

POWIAT ŁĘCZYCKI 

pl. T. Kościuszki 1 

99-100 Łęczyca 

tel. (0-24) 388-72-00 

Godziny urzędowania: pon., wt, czw.  7.30 – 15.30 

                                                     śr.      7.30 – 16.30 

 pt.      7.30 – 14.30 

 

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Poddębicach Filia w  Łęczycy  

     54 9263 0000 0600 7753 2006 0101  

Numer NIP: 507-00-11-299 

Numer REGON: 611016123  

 

1.2 Tryb udzielenia zamówienia 
 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164 z późn. zm., zwana dalej „ustawą pzp”, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.  

Tryb zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony.  

 

1.3  Opis przedmiotu zamówienia 

 
Nazwa zamówienia:  

Modernizacja ewidencji  gruntów i budynków  10 obrębów, 

gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki , Województwo Łódzkie 
 

Opis przedmiotu zamówienia  

  

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków 10 obrębów, 

na terenie gminy Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki  w Województwie Łódzkim. Przedmiot 

zamówienia został podzielony na 2 części: 
 

Część I -  modernizacja ewidencji gruntów i budynków  dla obrębów: Góra św. Małgorzaty, 

Orszewice, Podgórzyce, Rogulice, Zagaj, Gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki, 

Województwo Łódzkie  

 

Część II -  modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Bogdańczew, Bryski, 

Karsznice, Kosin, Kosiorów, Gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki, Województwo 

Łódzkie  
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Części na które zostało podzielone zamówienie zostały opisane w pkt. 2.1 SIWZ. 

Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub więcej pełnych części zamówienia.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 9 do SIWZ. 

Wszystkie opracowania w postaci druków, pism, protokołów, tabel, obliczeń oraz zawartość 

operatu uzgodnić z PODG i K.  

 

Wspólny słownik zamówień (CPV)  

71.35.50.00 -1 – Usługi pomiarowe 

71.35.43.00-7 – Usługi badań katastralnych 

 

 

1.4 Termin wykonania zamówienia 
 

Termin realizacji zamówienia dla części I - do dnia 20 listopada 2017 r. w tym: 

Termin  zakończenia prac I etapu określa się na dzień 21.08.2017 r. 

Termin  zakończenia prac II etapu określa się na dzień 30.09.2017 r.      

Termin  zakończenia prac III etapu określa się na dzień 06.11.2017 r. 

 

Termin realizacji zamówienia dla części II - do dnia 20 listopada 2017 r. w tym: 

Termin  zakończenia prac I etapu określa się na dzień 21.08.2017 r. 

Termin  zakończenia prac II etapu określa się na dzień 30.09.2017 r.      

Termin  zakończenia prac III etapu określa się na dzień 06.11.2017 r. 

 

Okres gwarancji jakości -  zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie. 

Minimalny okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż –  

24 miesiące.  

Szczegóły dotyczące biegu okresu gwarancji zostały uregulowane w projekcie umowy – 

załącznik Nr 8 do SIWZ. 

Uwaga: Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 

 

1.5 Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust. 5 ustawy 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

 

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, 

dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów;  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej;  

• Wykaz wykonanych usług i dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień, dla każdej  

z części, polegających na wykonaniu kompleksowo przeprowadzonej modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków o wartości brutto nie mniejszej niż: 

- dla części I - 200 000,00 zł każde,  
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- dla części II - 150 000,00 zł każde,  

z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami 

potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (wg wzoru - załączniki Nr 5 

do SIWZ). 

Zakres kompleksowo wykonanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części I 

i części II powinien obejmować czynności wymienione w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia; II etap – czynności techniczne (Załącznik Nr 9 do SIWZ). 

•   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  

a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ w tym: 

- osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie pomiarów podstawowych (1 i 2). 

• Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby wymienione  

w załączniku nr  6 do SIWZ tj.: geodeta - uprawnienia zawodowe w zakresie pomiarów 

podstawowych nr 1 i 2;– wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. 

2.  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24  ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy tj.: 

• obligatoryjne przesłanki wykluczenia:  

wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia 

przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

• fakultatywne przesłanki wykluczenia przewidziane w niniejszym postępowaniu:  

zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę wobec którego zachodzą 

przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 ustawy PZP, 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.  

4.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13–22 ustawy.  

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  

za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

• zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
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• zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt.4. 

7.  Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie.  

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

9.  Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa 

w pkt. 1.   

10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

 

1.6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że 

nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składanych 

wraz z ofertą: 

a)  Podpisany i wypełniony formularz oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

art. 25a ust. 1 Ustawy oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  aktualne na 

dzień składania ofert, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy -  załącznik Nr 2 do SIWZ; 

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 

stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie - wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak 

podstaw wykluczenia; 

d) Wykonawca który polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 22a Ustawy 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia stanowiący załącznik  nr 2 do SIWZ; 

e) Wykonawca, który zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia 

stanowiący załącznik  nr 2 do SIWZ; 
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2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

2.1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu należy przedłożyć: 

a) Informacja o podwykonawcach -  Załączniki Nr 4 do SIWZ ; 

b) Wykaz ważniejszych zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat  

o podobnym zakresie, charakterze oraz wartości,  spełniającej wymóg podany 

SIWZ -  Załączniki Nr 5 do SIWZ 

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik  

nr 6 do SIWZ; 

d) Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień -  Załączniki Nr 7 do SIWZ; 

e) Zaakceptowany wzór umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:  

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,  

w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 



7 | S t r o n a  

 

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej (według Załącznika nr 3 do SIWZ); w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz  

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania  

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w ust 2.2: 

a) pkt a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy; 

b) pkt b–d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

i. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

ii. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

4. Dokument/ dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt a) i pkt b) ii powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt b) i, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem tego terminu 

5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w ust 2.2 pkt a), składa dokument, o którym mowa w ust. 3 

pkt a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. 

7. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, 

nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 
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ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 zdanie pierwsze stosuje się 

odpowiednio. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

9. Wykonawca powołujący się na mocy art. 22a ust 1 Ustawy przy wykazaniu spełniania 

warunków udziału w postępowaniu na zdolnościach technicznych innych podmiotów, 

które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić 

Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w formie oryginału pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  

z nich przy wykonaniu zamówienia. 

10. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy  

z wykonawców  oddzielnie składających ofertę wspólną musi złożyć dokumenty,  

o których mowa w ust. 2.2 Wykonawcy  przedstawiają pełnomocnictwo osoby 

wyznaczonej do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

12.  Zgodnie z art. 22a. ust 3 Ustawy, Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy 

przez inne podmioty zdolności techniczne, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 

Ustawy. 

13.  Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust 2.2 pkt a-d. 

14.  Wykonawca, który zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców określonych  

w ust 2.2 pkt. a – d, w celu zbadania czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 Ustawy. 

15.  W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w pkt. 2, pkt. 3 w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. 
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16. Szczegółowe wymagania formalne, jakie powinny spełniać dokumenty i oświadczenia,  

o których mowa powyżej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

17.  W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Ustawy określającej firmy oraz adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, Wykonawca zobowiązany 

jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie (według Załącznika nr 3) o przynależności 

lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału), o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej 

grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

1.7 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 
 

Forma porozumiewania się 

 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (e-mail).  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. Adres, na który należy przesyłać korespondencję:  

 

POWIAT ŁĘCZYCKI 

pl. T. Kościuszki 1 

99-100 Łęczyca 

tel. 24 388-72-00 

fax. 24 721 32 17 

e-mail: przetargi@leczyca.pl, rozwoj@leczyca.pl  

 

Korespondencję drogą elektroniczną (skan pisma) należy przesyłać zawsze na oba w/w adresy  

e-mail. W tytule należy wpisać numer postępowania: RG.272.7.2017.PK.  

Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na oba 

powyżej wymienione adres e-mailowe.  

 

Adres, pod którym można składać korespondencję osobiście:  

POWIAT ŁĘCZYCKI 

pl. T. Kościuszki 1 

99-100 Łęczyca, pok. 35 (II piętro)  

 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa 

się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w pkt 3, 

przed upływem wymaganego terminu.  

mailto:przetargi@leczyca.pl
mailto:rozwoj@leczyca.pl
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5. Oferty pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej.  

6. Składanie ofert, przygotowanych zgodnie z wymaganiami pkt 1.10 niniejszej SIWZ, odbywa 

się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  

 

 

 

 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:  

- w sprawach ogólnych związanych z procedurą przetargową:  

Paulina Kowalczyk – Podinspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Starostwa 

Powiatowego w Łęczycy 

tel. 024 388 72 27 

- w sprawach technicznych: 

Sylwester Wierzbowski – Geodeta Powiatowy Starostwa Powiatowego w Łęczycy  

tel. (0-24) 388-72 -05 

 

2. Kontakt telefoniczny wyłącznie w sprawach organizacyjnych. Z osobami wymienionymi  

w pkt 1 można kontaktować się w dni robocze w godz. 8:00-14:00.  

 

Wyjaśnienie odnośnie treści dokumentów składających się na specyfikację istotnych 

warunków zamówienia 

 

Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków zamówienia 

należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami  

i zmianami.  

 

 

1.8 Wymagania dotyczące wadium 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

1.9 Termin związania ofertą 

 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 
1.10 Opis sposobu przygotowania ofert 

 

Wymagania ogólne 

 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.  

3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie 

wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo 

to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 
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Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.  

5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz 

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości 

uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem punktu 4  

i oświadczeń, o których mowa w pkt 1.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawców lub przez pełnomocnika ustanowionego, zgodnie  

z zapisami art. 23 ust. 2 upzp. 

Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde 

przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny 

być parafowane przez Wykonawcę.  

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści 

oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.  

9. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia, 

etc.) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich 

formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez 

Zamawiającego w przygotowanych wzorach.  

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz.1503)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były 

trwale, oddzielnie spięte.  

Wykonawca musi wykazać , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 upzp.  

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje wariantowe 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

 

 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

 

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te 

należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: 

“Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa dołączone w formie odrębnego załącznika należy podać 

również w formularzu oferty. 
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Zmiana lub wycofanie oferty 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 

że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty 

wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, 

opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym 

jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”. 

2. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten 

sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to 

powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”. 

 

1.11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

 
Informacje o sposobie składania ofert 

 

Składanie ofert:  

1. Opakowanie ofert 

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym 

opakowaniu. Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie.  

Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego 

wzoru: 

 

2. Miejsce i termin składania ofert pisemnych:  

1) ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze Specyfikacją, należy 

składać w siedzibie prowadzącego postępowanie - Starostwo Powiatowe w Łęczycy  

 Pl. T. Kościuszki 1 (sekretariat), 99-100 Łęczyca, tel. (0-24) 388-72-00, fax. (0-24) 721-32-17, do dnia  

19 czerwca 2017 r. do godz. 10.00.  

 

2) w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych, za termin 

złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpłynięcia oferty do Starostwo 

Powiatowe w Łęczycy  Pl. T. Kościuszki 1 (sekretariat), 99-100 Łęczyca. 

UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego.  

 

 

Otwarcie ofert 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - Starostwo Powiatowe w Łęczycy  

Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, sala konferencyjna Nr 14 (I piętro) w dniu  

19 czerwca 2017 r.  o godz. 10.30.  

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące:  

 

Oferta na: 

 

Modernizacja ewidencji  gruntów i budynków  10 obrębów, 

gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki , Województwo Łódzkie 
 

- nie otwierać do dnia 19.06.2017 r. do godz. 10:30. 
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1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach.  

 

1.12 Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 

1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia uwzględniając wszystkie wymogi i ująć 

wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Cenę należy podać jako wartość sumaryczną wszelkich kosztów wykonania zamówienia. 

Sposób obliczania: cena netto + podatek VAT = cena brutto  

3. Oferowana przez Wykonawcę cena oferty  to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty  

i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch 

miejsc po przecinku. 

4. W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę netto za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia, kwotę podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązujących przepisów 

dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie 

obowiązujących przepisów, tj: ustawy z dnia 11. 03. 2004  r. o podatku od towarów i usług 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04.04.2011 r.. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, oraz cenę brutto za całość przedmiotu 

zamówienia (Załącznik Nr 1). 

5. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 05.07.2001 r.  

o cenach oraz ustawy z dnia  07.07.1994 r. o denominacji złotego  

6. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych. 

7. Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko jedna cenę i nie może jej zmienić. 

8. Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych. 

9. Cena określona w ofercie będzie stała, tzn. nie ulega zmianie przez okres ważności. ofert 

(związania) oraz okres realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia. 

 

1.13  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.  
 

Oferta oceniana będzie pod względem: 

1. Formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ i ustawie Prawo zamówień 

publicznych. 

2.   Merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi niżej kryteriami. 

 

Przy wyborze  najkorzystniejszej  oferty  będą miały zastosowanie zasady i kryteria określone 

w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. 

 

Oferty będą oceniane wg kryterium z określonym procentowym znaczeniem: 
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Kryterium      Waga 

 

1. Cena oferty brutto -      60% - na każdą część odrębnie                   

2. Długość okresu gwarancji -    40 %- na każdą część odrębnie   

 

 

Kryterium nr 1 - Cena oferty  (Kc) 

 

Cena będzie wynikała z Ceny całkowitej oferty zapisanej w Formularzu Ofertowym.  

Ze wszystkich wartości cen „Ci” złożonych ofert Komisja przyjmie wartość najmniejszą, jako 

 „C min”.  

Sposób obliczenia punktów w kryterium cena: 

 

C min 

Kc = ----------------- x 60% x 100 

   Ci 

 

C – cena całkowita oferty nie podlegającej odrzuceniu, 

C min – cena najniższa spośród  złożonych ofert, 

Ci – cena indywidualna badanej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

 

Maksymalna ilość punktów – 60 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną cena brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do 

dwóch miejsc po przecinku. 

 

Kryterium nr 2 – Długość okresu gwarancji  (Kg) 

 

Gwarancja będzie wynikała z całego Okresu udzielenia gwarancji jakości zapisanego  

w Formularzu Ofertowym. 

 

Gi* 

Kg = ----------------- x 40% x 100 

    G max 

 

Kg – Całkowity okres udzielenia gwarancji jakości, 

Gi – okres gwarancji indywidualny badanej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

Gmax – najdłuższy  okres gwarancji spośród  złożonych ofert  

 

*Zgodnie z punktem 1.4  SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy  niż  

24 miesięcy 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 

 

Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według wzoru: 

 

K = Kc + Kg   

 



15 | S t r o n a  

 

gdzie: 

K – łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę, 

Kc – punktu uzyskane w kryterium cena brutto, 

Kg – punktu uzyskane w kryterium długość okresu gwarancji, 

 

1.14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

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

terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:  

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,  

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione  

w art. 180 ust. 2 ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub 

postanowienia kończące postępowanie odwoławcze.  

3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.  

 

1.15  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy  stanowić będzie 5 % ceny całkowitej 

(brutto) podanej w ofercie, składanej w postępowaniu prowadzonym po podpisaniu umowy. 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

gwarancjach tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. 

Dz.U. z 2016 poz. 359 ze zm) 

Zamawiający nie dopuszcza innych niż wyżej wymienione formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 

bankowy  wskazany przez Zamawiającego tj: 54 9263 0000 0600 7753 2006 0101 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione   

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien reprezentować bezwarunkową 

gwarancję, płatną na pierwsze żądanie zamawiającego, bowiem tylko taka zabezpiecza interes 

beneficjenta w sposób jednoznaczny i bez żadnych wątpliwości. 

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu  

w wysokości 70% kwoty jak w pkt 1 nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania  
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i odbioru robót.  30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak w pkt. 1 zostanie 

zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

6. Zabezpieczenie w formie poręczeń lub gwarancji jak w pkt. 1.15.1 winno być wniesione -   

w pełnej wysokości tj. 5 % ceny ofertowej brutto na okres wykonania zamówienia tj. do dnia 

20 listopada 2017 r. i w wysokości 30% tej kwoty na okres rękojmi,  liczony od dnia odbioru 

końcowego  prac – najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form o którym mowa w pkt. 1.15.1. SIWZ przy zachowaniu ciągłości  

i wysokości zabezpieczenia. 

 

1.16  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 

umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby 

zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 
 

Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji. 

 

1.17  Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
 

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 

zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest obowiązany na podstawie ustawy, 

oferent może wnieść pisemne odwołanie zgodnie z art. 180 do 183 Ustawy. 

 

 

II. INFORMACJE DODATKOWE 
 

2.1 Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. 
 

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych – liczba części 2. 

 
 Ofertę można złożyć na 1 lub więcej pełnych Części:  
 

Część I -  Modernizacji ewidencji gruntów i budynków  dla obrębów: Góra św. Małgorzaty, 

Orszewice, Podgórzyce, Rogulice, Zagaj, Gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki, 

Województwo Łódzkie  

I etap – czynności techniczne 

1.1.  Przeprowadzenie wywiadu terenowego: 

a) Porównanie danych ewidencyjnych ze stanem faktycznym w terenie w zakresie przebiegu   

granic działek , granic i rodzajów użytków gruntowych oraz usytuowania budynków oraz 

zebranie informacji opisowych niezbędnych do założenia kartoteki budynków zgodnie  

z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( dotyczy również lokali) 

b) Wytypowanie obszarów, dla których stwierdzono rozbieżności w sposobie użytkowania  

i których ocena należy do klasyfikatora gruntów. 

UWAGA!  Zlecenie przeprowadzenia aktualizacji w/w użytków należy do Wykonawcy  

w ramach środków wchodzących w skład ceny zamówienia.  

c) Wykonanie dokumentacji fotograficznej budynków (w postaci plików dotyczących 

poszczególnych działek) 
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d) W przypadku wątpliwości dotyczących wykazania na danej nieruchomości terenu 

zabudowanego  

i zurbanizowanego , czy też terenu rolnego zabudowanego przeprowadzić uzgodnienia w tym 

zakresie z Urzędem Gminy.  

1.2 Przeprowadzenie badań stanu prawnego na podstawie danych z ksiąg wieczystych, opracowań 

jednostkowych i innych dokumentów źródłowych. 

1.3 Przeprowadzenie analizy dokumentacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego . 

1.4 Dokonać uzgodnień w zakresie dróg, cieków podstawowych oraz granic obwodów i rejonów  

spisowych oraz obszarów objętych ochroną przyrody. 

II etap – czynności techniczne 

2.1 Protokolarne ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych , dla których brak jest 

informacji  

w zasobie geodezyjnym i kartograficznym lub gdy dane te nie są wiarygodne. 

2.2 Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych w terenie brakujących budynków oraz  budynków   

digitalizacji , ustalonych punktów granicznych oraz punktów załamań użytków gruntowych. 

2.3 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie wytypowanych obszarów. 

2.4 Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów  

i budynków w tym: 

- założenie kartoteki budynków i lokali 

- założenie rejestru budynków, rejestru lokali oraz aktualizacja rejestru gruntów 

- uzupełnienie treści mapy ewidencyjnej 

- utworzenie obiektowej bazy budynków 

2.5 Sporządzenie wykazów zmian gruntowych (również w formie elektronicznej np. excel). 

III etap – Czynności formalno-prawne i czynności porządkujące bazy danych 

3.1 Udział w wyłożeniu projektu operatu opisowo- kartograficznego modernizacji ewidencji 

gruntów budynków do wglądu zainteresowanym oraz w rozpatrzeniu zgłoszonych uwag. 

3.2 Aktualizacja graficznych i opisowych baz danych ewidencji gruntów i budynków.  

3.3 Opracowanie dokumentacji niezbędnej do doprowadzenia do pełnej zgodności zapisów 

działu I i II ksiąg wieczystych z ewidencją gruntów - wykonanie w dwóch egzemplarzach  

wyrysów  

i zawiadomień do ksiąg wieczystych ( również w formie elektronicznej)  

 

 

Część II -  Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Bogdańczew, Bryski, 

Karsznice, Kosin, Kosiorów, Gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki, Województwo 

Łódzkie  

 

I etap – czynności techniczne 

1.1  Przeprowadzenie wywiadu terenowego: 

a) Porównanie danych ewidencyjnych ze stanem faktycznym w terenie w zakresie przebiegu   

granic działek , granic i rodzajów użytków gruntowych oraz usytuowania budynków oraz 

zebranie informacji opisowych niezbędnych do założenia kartoteki budynków zgodnie  

z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( dotyczy również lokali) 

b) Wytypowanie obszarów, dla których stwierdzono rozbieżności w sposobie użytkowania i 

których ocena należy do klasyfikatora gruntów. 

UWAGA!  Zlecenie przeprowadzenia aktualizacji w/w użytków należy do Wykonawcy 

w ramach środków wchodzących w skład ceny zamówienia.  
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c) Wykonanie dokumentacji fotograficznej budynków (w postaci plików dotyczących 

poszczególnych działek) 

d) W przypadku wątpliwości dotyczących wykazania na danej nieruchomości terenu 

zabudowanego i zurbanizowanego, czy też terenu rolnego zabudowanego przeprowadzić 

uzgodnienia w tym zakresie z Urzędem Gminy.  

1.2 Przeprowadzenie badań stanu prawnego na podstawie danych z ksiąg wieczystych, 

opracowań jednostkowych i innych dokumentów źródłowych. 

1.3 Przeprowadzenie analizy dokumentacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego . 

1.4 Dokonać uzgodnień w zakresie dróg, cieków podstawowych oraz granic obwodów i rejonów 

spisowych oraz obszarów objętych ochroną przyrody. 

II etap – czynności techniczne 

2.1 Protokolarne ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych , dla których brak jest 

informacji w zasobie geodezyjnym i kartograficznym lub gdy dane te nie są wiarygodne. 

2.2 Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych w terenie brakujących budynków oraz budynków 

z digitalizacji , ustalonych punktów granicznych oraz punktów załamań użytków gruntowych. 

2.3 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie wytypowanych obszarów. 

2.4 Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów  

i budynków w tym: 

- założenie kartoteki budynków i lokali 

- założenie rejestru budynków, rejestru lokali oraz aktualizacja rejestru gruntów 

- uzupełnienie treści mapy ewidencyjnej 

- utworzenie obiektowej bazy budynków 

2.5 Sporządzenie wykazów zmian gruntowych (również w formie elektronicznej np. excel). 

III etap – Czynności formalno-prawne i czynności porządkujące bazy danych 

3.1  Udział w wyłożeniu projektu operatu opisowo- kartograficznego modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków do wglądu zainteresowanym oraz w rozpatrzeniu zgłoszonych uwag. 

3.2 Aktualizacja graficznych i opisowych baz danych ewidencji gruntów i budynków.  

3.3 Opracowanie dokumentacji niezbędnej do doprowadzenia do pełnej zgodności zapisów 

działu I i II ksiąg wieczystych z ewidencją gruntów  - wykonanie w dwóch egzemplarzach 

wyrysów i zawiadomień do ksiąg wieczystych ( również w formie elektronicznej).  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obydwu części zawarty został w załączniku Nr 9 do 

SIWZ. 

 

2.2 Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę 

ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

2.3  Informacja o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie 

takich zamówień. 

 
Zamawiający nie wyklucza zamówień w przypadku wystąpienia koniecznych prac 

nieprzewidzianych wynikłych w trakcie realizacji zadania,  w przypadkach określonych 

w art. 67 ust. 1 pkt. 6, 7  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

2.4  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 
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jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

2.5  Adres poczty elektronicznej, strony internetowej Zamawiającego. 
 

sekretariat@leczyca.pl 

www.leczyca.pl 
 

2.6  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

Zamawiający przyjmuje do transakcji rozliczeniowych jedynie PLN. 

 

2.7 Jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: 

2.7.1) informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty  

z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

2.7.2) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców,  

w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych, 

2.7.3) informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane  

w toku aukcji elektronicznej 

 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

2.8  Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

2.9  Wymagania dotyczące zatrudnienia osób - określone w art. 29 ust. 3a uPzp. 
 

Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie wskazania przez 

Zamawiającego  obowiązku zatrudnienia osób realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę 

dotyczące dokumentowania zatrudnienia tych osób, kontroli i sankcji z tytułu niespełnienia wymagań,  

rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania  

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób  

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - zostały określone w § 14,  

stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ 

 

2.10  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na zasadach określonych 

w art. 144 Ustawy. 

 

1. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 PZP zmiany: 

a) formalno-organizacyjne, 

b) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

c) danych teleadresowych, 

d) osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

2. O ww. zmianach strony umowy informują siebie pisemnie. 

 

III.  PODWYKONAWCY 

 
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy. 

http://www.leczyca.pl/
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2. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć do 

wykonania podwykonawcom.  

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace geodezyjne, może nastąpić 

wyłącznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji tych 

prac przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego.  

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace geodezyjne, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu 

projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się 

dzień przedłożenia projektu w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łęczycy, pl. T. Kościuszki 

1,99-100 Łęczyca. 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części usług podwykonawcom należność wykazana  

w fakturze za usługi wykonane przez podwykonawców przekazana zostanie na konto Wykonawcy po 

dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności podwykonawcom w terminie 30 dni od 

daty przedłożenia /dostarczenia/ Zamawiającemu tego dowodu. Dowodem tym jest oryginał 

oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu należności wraz z uwierzytelnioną kopią faktury 

podwykonawcy zaakceptowaną przez Wykonawcę. 

 

 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 

zm.) oraz Kodeks Cywilny.  

 

W związku z planowaną zmianą Ustawy o systemie oświaty, w trakcie realizacji projektu może 

nastąpić zmiana nazwy placówki oświatowej, której dotyczy projekt. 

 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 - formularz - oferta 

Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

Załącznik nr 4 - informacja o podwykonawcach 

Załącznik nr 5 - wykaz ważniejszych zamówień  

Załącznik nr 6 - wykaz osób 

Załącznik nr 7  - oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień wzór umowy 

Załącznik nr 8 - wzór umowy   

Załącznik nr 9 - opis przedmiotu zamówienia 

 

Specyfikację sporządził:        Zatwierdził: 

 

 

Łęczyca, dnia ………… 2017 r. 



21 | S t r o n a  

 

Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

FORMULARZ OFERTY 

 
dla przetargu nieograniczonego pn.  

Modernizacja ewidencji  gruntów i budynków  10 obrębów, 

gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki , Województwo Łódzkie 

 

Zamawiający: Powiat Łęczycki, 

                   pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca 

                tel. (0-24) 388-72-00 fax. (0-24) 721-32-17 

 

Działając w imieniu i na rzecz:  

Nazwa Wykonawcy ........................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................................ 

 

Numer telefonu .................................................................................................................................. 

 

Numer faksu ...................................................................................................................................... 

 

E-mail............................................................................................................................................. 

 

NIP ..................................................................................................................................................... 

 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Powiat Łęczycki w trybie 

przetargu nieograniczonego na  

 
Modernizacja ewidencji  gruntów i budynków  10 obrębów, 

gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki , Województwo Łódzkie 

 

oferujemy realizację zamówienia na warunkach określonych w poniższej ofercie, zgodnie  

z warunkami dokumentacji przetargowej za cenę ofertową: 

 

Część I -  Modernizacji ewidencji gruntów i budynków  dla obrębów: Góra św. Małgorzaty, 

Orszewice, Podgórzyce, Rogulice, Zagaj, Gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki, 

Województwo Łódzkie  

 

wartość netto ………………….. PLN 

 

słownie: ………………………………………………………………………………………… 

 

podatek VAT  ………………….. PLN 

 

słownie: ………………………………………………………………………………………… 

 

Wartość brutto  ………………….. PLN 

 

słownie: …………………………………………………………………………………………. 
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Część II -  Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Bogdańczew, Bryski, 

Karsznice, Kosin, Kosiorów, Gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki, Województwo 

Łódzkie  

 

wartość netto ………………….. PLN 

 

słownie: ………………………………………………………………………………………… 

 

podatek VAT  ………………….. PLN 

 

słownie: ………………………………………………………………………………………… 

 

Wartość brutto  ………………….. PLN 

 

słownie: …………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

2) w terminie do:  

Termin realizacji zamówienia dla części I - do dnia 20 listopada 2017 r. w tym: 

Termin  zakończenia prac I etapu określa się na dzień 21.08.2017 r. 

Termin  zakończenia prac II etapu określa się na dzień 30.09.2017 r.      

Termin  zakończenia prac III etapu określa się na dzień 06.11.2017 r. 

 

Termin realizacji zamówienia dla części II - do dnia 20 listopada 2017 r. w tym: 

Termin  zakończenia prac I etapu określa się na dzień 21.08.2017 r. 

Termin  zakończenia prac II etapu określa się na dzień 30.09.2017 r.      

Termin  zakończenia prac III etapu określa się na dzień 06.11.2017 r. 

 

3) na wykonane prace udzielam: 

Część I ……… miesięcy gwarancji, 

Część II ……… miesięcy gwarancji, 

4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  

5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Wzór Umowy załącznik Nr 8 do SIWZ  

8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

6) osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy:  

…………………………………………………………….........………………..………………..……… 

……………………………………………………………................................................................ 

7) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164): 

• żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

• wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym 
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nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania oraz  

w załączeniu przedkładam uzasadnienie w celu wykazania powodu ich zastrzeżenia* 

 

L.p Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

zastrzeżonej 

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

1.    

2.    

3.    

 

8) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:  

 

Lp. Zakres Nazwa Podwykonawcy 

(jeżeli jest znana na tym etapie) 

1.   

2.   

3.   

 

* niepotrzebne skreślić 

 

……….……., data: ………………  

miejscowość  

…………………………………  

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych  

             do reprezentowania Wykonawcy)  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Wykonawca: 

…………………………………………

………………………………………… 

…………………………………………

………………………………………… 

 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

 

 

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego nr RG.272.7.2017.PK pn.:  

Modernizacja ewidencji  gruntów i budynków  10 obrębów, gmina Góra św. Małgorzaty,  

Powiat Łęczycki, Województwo Łódzkie, prowadzonego przez Powiat Łęczycki, 

oświadczam, co następuje:  

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 

ustawy Pzp.  

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt 

8 ustawy Pzp.  

 

 

 

……….……., data: ………………  

miejscowość  

…………………………………  

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych  

             do reprezentowania Wykonawcy)  

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze:  
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………..…………………………………………….……..…………………...........………………

………………………………………………………………………………………………………  

 

……….……., data: ………………  

miejscowość  

…………………………………  

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych  

             do reprezentowania Wykonawcy)  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA (Jeżeli dotyczy):  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu,tj.:……………………………………………………………………………………

…………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

 

 

……….……., data: ………………  

miejscowość  

…………………………………  

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych  

             do reprezentowania Wykonawcy)  

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 

25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

…………….……. dnia ………………….  

miejscowość  

 

       ………………………………………… 

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych  

             do reprezentowania Wykonawcy)  

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:  

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w pkt. 1.5 ppkt 1) – 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

 

……….……., data: ………………  

miejscowość  

…………………………………  
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(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych  

             do reprezentowania Wykonawcy)  

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW (Jeżeli dotyczy):  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w 

…………………………………………………………………………….…………...……….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 

udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów 

………………….….………….…………………………………………….…………….., w 

następującym zakresie: 

………………………………………………………………….……………………………………  

 

 

…………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni 

zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

……….……., data: ………………  

miejscowość  

…………………………………  

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych  

             do reprezentowania Wykonawcy)  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 

 

……….……., data: ………………  

miejscowość  

…………………………………  

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych  

             do reprezentowania Wykonawcy)  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

Wykonawca: 

…………………………………………

………………………………………… 

…………………………………………

………………………………………… 

 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr RG.272.7.2017.PK   

pn.: Modernizacja ewidencji  gruntów i budynków  10 obrębów, 

gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki , Województwo Łódzkie 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego nr RG.272.6.2016.PK  

informuję/-emy, 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)*  

□ 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), w której skład wchodzą 

następujące podmioty*:  

 

1 

………………………………………………………….…………………………………………… 

2 

………………………………………………………….…………………………………………… 

3 

………………………………………………………….…………………………………………… 

 

 

……….……., data: ………………  

miejscowość  

…………………………………  

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych  

             do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić   
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wykonawca: 

…………………………………………

………………………………………… 

………………………………………… 

 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr RG.272.7.2017.PK   

pn.: Modernizacja ewidencji  gruntów i budynków  10 obrębów, 

gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki , Województwo Łódzkie 

 

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego nr RG.272.7.2017.PK  

informuję/-emy, że:  

□ wykonam/-y całe zamówienia siłami własnymi*  

□ przy pomocy Podwykonawców wykonam/-y następujące części zamówienia*:  
Lp. Opis części zamówienia, której wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć Podwykonawcom 

Nazwa Podwykonawcy 

1 2 3 

1   

2   

3   

 

W przypadku zatrudnienia Podwykonawców Wykonawca wypełnia powyższą tabelę.  

Oświadczam/-y, że w przypadku zatrudnienia Podwykonawców ponoszę/-imy całkowitą 

odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystkich Podwykonawców.  

 

 

……….……., data: ………………  

miejscowość  

…………………………………  

(pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych  

             do reprezentowania Wykonawcy)  

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić   
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Wykonawca: 

…………………………………………

………………………………………… 

…………………………………………

………………………………………… 

 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr RG.272.7.2017.PK   

 

pn.: Modernizacja ewidencji  gruntów i budynków  10 obrębów, 

gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki , Województwo Łódzkie 

 

Wykaz ważniejszych zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat  

o podobnym zakresie, charakterze oraz wartości spełniającej wymóg podany  

w SIWZ  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą Modernizacja ewidencji  gruntów i 

budynków  10 obrębów, gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki , Województwo Łódzkie 

przedkładam niniejszy wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.  

 

Lp. PRZEDMIOT USŁUG 
WARTOŚĆ 

USŁUG 

DATA 

WYKONANIA 

ODBIORCY 

USŁUG 

DOKUMENTY 

potwierdzające, 

że usługi zostały 

wykonane 

należycie 

1.   
 

  

 

 

2.      

3.      

4      
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5.      

 

Załączniki: 

Dokumenty  potwierdzające, że  usługi  zostały  wykonane  należycie  (np. referencje)   
i  potwierdzające  termin  oraz  wartość  wykonanych  usług -  szt.  .......... 

 

 

 

Data: …………………..                                                                        ................................................ 
            Podpis osób uprawnionych do 

       składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątki
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                                   Załącznik nr 6 do SIWZ 

Wykonawca: 

…………………………………………

………………………………………… 

…………………………………………

………………………………………… 

 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr RG.272.7.2017.PK   

 

pn.: Modernizacja ewidencji  gruntów i budynków  10 obrębów, 

gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki , Województwo Łódzkie 

 

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆW WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

L.p. Imię i nazwisko 

 

Rodzaj  

i nr 

uprawnień 

 

Wykształcenie 

 

Doświadczenie 

 

  

 

   

  

 

   

    

 

 

   

 

  

     

 

 

 

 

Data: …………………..                                                                        ................................................ 
            Podpis osób uprawnionych do 

       składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątki 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
Wykonawca: 

…………………………………………

………………………………………… 

…………………………………………

………………………………………… 

 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr RG.272.7.2017.PK   

 

pn.: Modernizacja ewidencji  gruntów i budynków  10 obrębów, 

gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki , Województwo Łódzkie 

 

OŚWIADCZENIE 

 POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE UPRAWNIEŃ  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Modernizacja ewidencji  gruntów i budynków  10 obrębów, gmina Góra św. 

Małgorzaty,  Powiat Łęczycki , Województwo Łódzkie, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku  r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tj. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164), oświadczam/my że osoby wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ posiadają wymagane 

uprawnienia tj.:  

- uprawnienia zawodowe w zakresie pomiarów podstawowych nr 1 i 2, 

 

 

 

   ................................................. 

        Podpis osób uprawnionych do 

      składania oświadczeń woli w imieniu 

      Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 
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Załącznik nr 8 do SIWZ  

 

Umowa Nr ……/2017 - projekt 

 

zawarta w dniu ……………….  roku pomiędzy: 

Powiatem Łęczyckim w Łęczycy pl. T. Kościuszki 1 reprezentowanym przez  członków Zarządu  

w osobach: 

…………………….  - …………………….. 

…………………….  - …………………….. 

zwanym w dalszej  części umowy “Zamawiającym”, 

 

a Firmą ……………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez: 

 

…………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o następującej treści: 

 

 

§ 1 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr  RG.272.7.2017.PK  Zamawiający 

powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę pn.: 

 

Modernizacja ewidencji  gruntów i budynków  10 obrębów, 

gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki , Województwo Łódzkie 

 

§ 2 

 

1. Udostępnienie danych geodezyjnych  Wykonawcy i rozpoczęcie przez niego prac nastąpi 

najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy wraz z protokolarnym odbiorem nastąpi do dnia 

20 listopada 2017 r. w tym: 

Termin realizacji zamówienia dla części I  

Termin  zakończenia prac I etapu określa się na dzień 21.08.2017 r. 

Termin  zakończenia prac II etapu określa się na dzień 30.09.2017 r.      

Termin  zakończenia prac III etapu określa się na dzień 06.11.2017 r. 

 

Termin realizacji zamówienia dla części II  

Termin  zakończenia prac I etapu określa się na dzień 21.08.2017 r. 

Termin  zakończenia prac II etapu określa się na dzień 30.09.2017 r.      

Termin  zakończenia prac III etapu określa się na dzień 06.11.2017 r. 

 

§ 3 

 

1. Rzeczowy  zakres  prac i wymagania  techniczne  dotyczące realizacji niniejszego zamówienia 

określa  załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 

2. Wszystkie  materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione  

w ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca może powierzyć usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy  podwykonawcom 

wyłącznie zgodnie z zapisem w przedłożonym formularzu ofertowym do postępowania 

przetargowego i  na zasadach określonych w SIWZ. 
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4. Operat powstały w wyniku wykonania umowy będzie skompletowany zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz standardami technicznymi dotyczącymi geodezji  i kartografii oraz 

krajowego systemu  informacji o terenie. 

 

§ 4 

 

1.  Wykonawca ma obowiązek zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności 

będące robotami budowlanymi w ramach realizowanego zadania. 

2.  Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym 

niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu oświadczenia pracowników 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. 

3.  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy  

o pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy  

o pracę. 

4.  Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy  

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 

w wysokości 0,1 % wartości całości zadania inwestycyjnego.  

5.  Jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców, obowiązki określone powyżej obciążają także tych 

podwykonawców i dalszych podwykonawców. Umowy zawierane przez Wykonawcę  

z podwykonawcami oraz tych z dalszymi podwykonawcami, muszą zawierać odpowiednie zapisy  

w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli podwykonawców w zakresie 

realizacji powyższych obowiązków oraz przedkładania Zamawiającemu każdorazowo na żądanie 

oświadczeń od podwykonawców zgodnie z ust. 2. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika prac. 

2. Zamawiający lub działająca z jego upoważnienia osoba jest uprawniony do przeglądania dziennika 

prac, kontrolowania postępu i jakości robót oraz wpisywania swoich usług i zaleceń wiążących 

Wykonawcę w granicach przedmiotu umowy. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego   

w terminie co najmniej 14 dni przed upływem terminów, o których mowa w § 2. 

2. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:  

a) odbiory częściowe (etapy),  

b) odbiory końcowe,  

3. Przedmiot umowy będzie podlegał odbiorom częściowym i końcowemu zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy tj. harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie dokonany przez Zamawiającego, z udziałem komisji 

powołanej przez Kierownika Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia 

gotowości odbioru. 

5. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły określające 

wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady wykonanej usługi, komisja, o której mowa 

w ust.2, w protokole odbioru zawrze wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 

wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

7. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień 

niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego wartość wykonanych usług.  
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8. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, które 

nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może albo:  

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej 

lub estetycznej usługi albo  

2) zażądać wykonania usługi po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo 

domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej  

z opóźnienia.  

9. Brak uwag do wykonanej dokumentacji ze strony Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność jej wykonania. 

 

 

§ 7 

 

 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto na kwotę: 

 

 

 

części I  

     …………………………………………………………………….. 

     słownie: ……………………………………………………….……………………….złotych 00/100 

 

części II  

…………………………………………………………………….. 

     słownie: ………………………………………..……………………………………….złotych 00/100 

 

     Wynagrodzenie ryczałtowe brutto obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, 

niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy oraz podatek VAT wg obowiązującej stawki 

2. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi fakturą końcową wystawioną po protokólarnym przekazaniu 

przedmiotu umowy, płatną w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, na konto 

wskazane na fakturze. 

3. W przypadku zaakceptowanego przez  Zamawiającego powierzenia przez Wykonawcę części 

zamówienia podwykonawcom należność wykazana w fakturze za usługi wykonane przez 

podwykonawców przekazana zostanie na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu 

zapłacenia tych należności podwykonawcom  w terminie 30 dni od daty przedłożenia /dostarczenia/ 

Zamawiającemu tego dowodu. Dowodem tym jest oryginał oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu 

należności wraz z uwierzytelnioną kopią faktury podwykonawcy zaakceptowaną przez Wykonawcę. 

10. W czynnościach odbioru będą uczestniczyć co najmniej: przedstawiciel Zamawiającego, 

przedstawiciele Wykonawcy.  

 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust.1 tj. kwotę ……………..0 zł (słownie: ……………….) w formie 
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………….. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej zawiera 

oświadczenie gwaranta, że jest bezwarunkowe  i płatne na pierwsze żądanie. 

2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione: 

- co do kwoty …………. (30% zabezpieczenia) w terminie nie później niż w 30 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady, 

- co do kwoty …………. (70% zabezpieczenia) w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru 

końcowego i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

 

§ 9 

 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na 

okres.....miesięcy licząc od daty jego przyjęcia przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru 

końcowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

3.  Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem gwarancji (art. 568 k.c.). 

4.  Zamawiający powiadamia pisemnie Wykonawcę o ujawnieniu się wady w wykonanych pracach 

geodezyjnych i udzieli Wykonawcy termin do ich usunięcia nie dłuższego niż 30 dni. 

5. W przypadku bezskutecznego upływu zakreślonego terminu o którym mowa w pkt 4, Zamawiający 

będzie uprawniony do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 10 

 

1. Każda ze stron może odstąpić od umowy, w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

2. W przypadku bezzasadnego odstąpienia od niniejszej umowy, strona odstępująca zapłaci karę  

umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego za całość zadania. 

3. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,5% wartości niniejszego zamówienia za każdy dzień 

zwłoki. 

4. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

 

 

§ 11 

 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

§12 

 

Wszelkie zmiany treści umowy dopuszczalne w świetle art. 144 ust. 1 PZP wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
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§ 13 

 

W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy orzganem rozstrzygającym będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 14 

 

Umowę  sporządzono  w 4-ech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  tego:   

 - 3 egz. dla Zamawiającego,  

 - 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

............................................                                           ……….................................  

     Zamawiający                                                             Wykonawca  
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

Szczegółowy zakres prac 

 

Część I -  Modernizacji ewidencji gruntów i budynków  dla obrębów: Góra św. Małgorzaty, 

Orszewice, Podgórzyce, Rogulice, Zagaj, Gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki, 

Województwo Łódzkie  

 

Warunki  Techniczne 

 

I. Obowiązujące przepisy prawne 

 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i  kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 

z 2016r. Poz. 1629); 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r.  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1034)  

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572);  

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012  r. - w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012, poz. 1247); 

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997r. – o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.  

z 2015 r.  poz. 2135 ); 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru 

granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju (Dz. U. z 2012  , poz. 199). 

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r.– Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.2015r. poz. 469); 

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013 r. poz.1409 z późn. 

zmianami); 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r   sprawie Klasyfikacji Środków 

Trwałych (KŚT) ( Dz. U. z 2010  Nr.242, poz.1622.) 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 luty 2002 w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych  (PKOB) (Dz. U z 2002 r.  Nr 18 , poz. 170 ) 

11. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (tekst jedn. Dz. U z 2015 r.  poz. 1892) 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód 

powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. 2003 r. Nr 16, 

poz. 149); 

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2015r. 

poz.460); 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. – w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów  

i promów oraz rejestru numerów nadawanych drogom, obiektom mostowym, i tunelom (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582); 

15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1774); 
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16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. - w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663); 

17. Kodeks  cywilny ( tekst jedn. Dz. U. z  2015r. poz. 121 ), 

18. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 , poz. 23 ) 

19. Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. – o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r,  

 poz. 707 ); 

20. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r.  (Dz. U. z 2010 Nr 

76 poz.489 z późn. zm.) .  

21. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. – o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U.  

z 2015 r. poz. 909 ); 

22. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach ( tekst jedn. Dz. U.2015 r.  poz. 2100) 

23. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001r. – w sprawie 

prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z 2001 r.  Nr 102,poz.1122 z 

późn.  zm.). 

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września  w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów ( Dz. U. 1012 poz. 1246) 

25. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004  (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.1651) 

 

                                                UWAGA  

 

Wykonawca  zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami , a na datę  przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu 

zobowiązany jest zweryfikować zgodność sporządzonych dokumentów z obowiązującymi  na 

dzień przekazania przepisami . 

 

II. Charakterystyka obiektu  

 

Organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków w oparciu o przepisy 

rozporządzenia [ 2 ] jest Starosta Łęczycki. 

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obejmuje obszar  5  obrębów gminy Góra św. 

Małgorzaty : 

 

1. Identyfikator jednostki ewidencyjnej  100403_2 

2. Liczba obrębów ewidencyjnych – 26 

3. Liczba obrębów objętych modernizacją - 5 

4. Liczba działek ewidencyjnych objętych modernizacją- 1815 

5. Pole powierzchni  obrębów objętych modernizacją  – 1951 ha  

6. Liczba budynków do pomiaru – około 1167 

7. Liczba lokali około - 10 

 

Prace kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków   przeprowadzone będą  

do 20 listopad 2017 roku   w obrębach wykazanych w tabeli Nr.1                 

Tabela nr 1 

Lp.  Obręb 

 

 

   

Identyfikator 

Obrębu 

Pow. 

obrębu 

w ha 

Ilość 

działe

k 

 

Ilość 

jednostek 

rejestrowyc

h 

Ilość 

budynkó

w  

do 

Ilość 

Lokali 

około 
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pomiaru 

około 

1 Góra św. 

Małgorzaty 

100403_2.0007 327 447 169 350 10 

2 Orszewice 100403_2.0019 283 213 110 221  

3 Podgórzyce 100403_2.0020 558 305 137 326  

4 Rogulice 100403_2.0021 205 248 116 45  

5 Zagaj 100403_2.0026 578 602 202 225  

 
Razem  

 
1951 1815 734 1167 10 

 

III. Cel i Zakres prac modernizacyjnych  

 

           Celem prac modernizacyjnych jest: 

• Przeprowadzenie modernizacji w trybie art. 24a ustawy  (1 ) 

• Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych 

ewidencyjnych z wymogami określonymi w art.20 ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne i rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków , 

• uzupełnienie danych ewidencyjnych aktualnymi numerami  księga  wieczystych  

• wykonanie aktualizacji użytków gruntowych, 

 

*) SWDE - format wymiany danych ewidencyjnych, którego szczegółowy opis znajduje się na 

stronie internetowej GUGiK: http://www.codgik.waw.pl 

 

Zakres prac przewidywanych do wykonania w ramach modernizacji ewidencji gruntów               

i budynków dla 5 obrębów w gminie Góra św. Małgorzaty  

 

1. Utworzenie numerycznej ,obiektowej bazy egib której  treść określona jest w § 28 ust. 1,2 

rozporządzenia (2) 

2. Pomiar bezpośredni budynków nie wykazanych w bazie numerycznej egib oraz pomiar 

bezpośredni budynków pozyskanych  do bazy numerycznej w procesie wektoryzacji  

3. Ustalenie i pomiar granic obrębów,  działek ewidencyjnych w/g § 36, 37 , 38 rozporządzenia 

(2)  

4. Przegląd istniejącej struktury działek ewidencyjnych w dotychczasowym operacie ewidencji 

gruntów i budynków 

5. Uzgodnienie na załączniku graficznym przebiegu urządzeń melioracji podstawowej i 

szczegółowej z WZMiUW w Łodzi, W przypadku wykonanych regulacji rzek wykorzystać 

dokumentację WZMiUW, ujawnić ją w operacie ewidencji gruntów, powstałe działki rozliczyć 

i zanumerować jak przy podziale  

6. Zaktualizować numerację porządkową nieruchomości na podstawie danych znajdujących się 

w Urzędzie Gminy, załącznik graficzny załączyć do operatu, 

http://www.codgik.waw.pl/
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7. Badanie stanów prawnych nieruchomości na podstawie ksiąg wieczystych oraz dokumentów 

zgromadzonych w dotychczasowym operacie ewidencyjnym;  

8. Uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących działek w nawiązaniu do ustaleń                                      

§ 60 rozporządzenia [ 2 ] 

9. Przegląd, oraz weryfikacja konturów użytków gruntowych , wytypowanie obszarów na których 

stwierdzono rozbieżności w sposobie użytkowania , których ocena należy do klasyfikatora 

gruntów 

10. Pomiar brakujących lub zmienionych konturów użytków gruntowych, 

11. Pozyskanie danych źródłowych dla założenia ewidencji budynków i lokali  

12. Założenie zbiorów danych opisowych ewidencji budynków i lokali na podstawie zabranych 

danych terenowych 

13. Aktualizacja opisów numerycznych: działek, konturów klasyfikacyjnych i użytków 

gruntowych,  

14. Ostateczna redakcja numerycznej mapy ewidencyjnej z uwzględnieniem standardu treści 

mapy ewidencyjnej wg § 28 rozporządzenia, [ 2 ] 

15. Aktualizacja numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków  

16. Aktualizacja komputerowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków  zbiorów ewidencji 

gruntów i budynków. 

*) Obecnie, obowiązującym w zakresie tworzenia baz danych ewidencyjnych jest standard 

SWDE (System Wymiany Danych Ewidencyjnych). 

Jego wykorzystanie wspierają trzy podstawowe aplikacje narzędziowe: 

- A-SWDE  

- V-SWDE  

- SWDE TOPO 

Właścicielem w/w aplikacji narzędziowych jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii, adres: 

00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2. 

 

IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania       

Źródła danych do przeprowadzenia przedmiotowych prac stanowią materiały i informacje 

zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Łęczycy i udostępnione  

będą wykonawcy: 

1. pozioma osnowa geodezyjna w układzie 2000/18 

2. operaty pomiarowe  z założenia ewidencji gruntów ( fotomapa- zarysy) 

3. operaty z  terenowej kontroli ewidencji gruntów 

4. operaty scaleniowe 

5. operaty z przeprowadzonych klasyfikacji gruntów wykonane przy zakładaniu ewidencji 

gruntów, oraz  terenowej kontroli ewidencji gruntów  

6. operaty jednostkowe do celów prawnych dla poszczególnych obrębów   

7. szkice i współrzędne z operatów jednostkowych sytuacyjno-wysokościowych 

i inwentaryzacyjnych 

8. ortofotomapa w skali 1:5000 (wykonana ze zdjęć lotniczych z 2009 r. w skali 1:2600) 

9. baza mapy numerycznej w systemie EWMAPA  

10. dane opisowe operatu ewidencyjnego prowadzone w systemie EWOPIS 

11. dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach prowadzonych na podstawie odrębnych 

przepisów przez sądy , organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe 

jednostki organizacyjne. 
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12. dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane strony, organy i 

jednostki organizacyjne. 

13. Sąd Rejonowy w Łęczycy IV  Wydział  Ksiąg Wieczystych  

14. wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych 

15. wyniki oględzin i wywiadu terenowego 

 

V. Prowadzenie prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków  

 

       Działki 

1. Działki ewidencyjne muszą być zgodne z  §  60 rozporządzenia (2)      

2. Przebieg granic działek określony zostanie na podstawie istniejącej dokumentacji 

geodezyjnej            i kartograficznej sporządzonej  

- w postępowaniu rozgraniczeniowym 

- w celu podziału nieruchomości 

- w postępowaniu scaleniowym i wymianie gruntów 

- na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego  wykorzystanej do wydania 

prawomocnych postanowień sądowych lub ostatecznych decyzji administracyjnych, 

- istniejącego operatu ewidencji gruntów i budynków, 

- w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznawianych znaków 

granicznych lub wyznaczanych punktów granicznych. 

W przypadku braku powyższej dokumentacji , lub jeżeli dane w niej zawarte nie spełniają 

wymagań § 67 ust.6 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych , ustalenie przebiegu 

granic należy wykonać zgodnie z § § 37-39 Rozporządzenia  (2). Jeśli na obszarze objętym 

modernizacją ewidencji gruntów i budynków występują grunty pokryte wodami płynącymi 

należy wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Wodnego  ( 9 ) , z uwzględnieniem 

art.15 i 15b.  

Dokumentacja ustalenia granic zawiera: 

- potwierdzenie zawiadomienia zainteresowanych stron  § 38 rozporządzenia (2), 

- protokół ustalenia granic ( opis przebiegu granic względem trwałych elementów sytuacji 

terenowej , usytuowanie budynków i ogrodzeń względem granicy ), 

- szkic ustalenia granic ( integralna część protokołu) zawierający opis stabilizacji punktów 

granicznych, odnalezionych znaków granicznych oraz ustalonych  nie pomijając elementów 

szczegółów sytuacyjnych takich jak róg budynków, płotu , słupek ogrodzenia  itp. Ustalone 

punkty graniczne należy oznaczyć na gruncie w sposób umożliwiający ich pomiar. 

-  w protokole granicznym przy właścicielu należy wpisać nr karty zawiadomienia  

o czynnościach.  

 Spory graniczne nie wstrzymują czynności związanych z modernizacją ewidencji gruntów                    

i budynków .W razie ich wystąpienia , przebieg spornych granic wykazuje się na podstawie 

danych zawartych  w PZGiK lub wyników pomiarów ostatniego spokojnego stanu 

posiadania, opisując w protokole ustalenia granic i oznaczając je dodatkowo na szkicu  

ustalenia granic. 

Odcinki spornych granic muszą być opisane kolorem czerwonym w uwagach protokołu 

granicznego. Wykaz spornych granic należy umieścić w sprawozdaniu technicznym.  

Bezpośredniemu pomiarowi w terenie , w nawiązaniu do poziomej osnowy szczegółowej, 

podlegają wszystkie odnalezione znaki graniczne oraz ustalone punkty graniczne.  
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Należy dokonać sprawdzenia poprawności wzajemnego przecinania się działek stanowiących 

wody, linie kolejowe, drogi publiczne z uwzględnieniem ich stanów prawnych zgodnie z § 9 

rozporządzenia (2) 

Uzgodnić na załączniku graficznym  przebieg cieków wodnych oraz urządzeń melioracji 

podstawowej i szczegółowej z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

Uzgodnić na załączniku graficznym przebieg i numerację dróg publicznych z ich 

odpowiednimi zarządcami. 

Uzgodnić granice działek leśnych z ustaleniami planów urządzenia lasu, lub uproszczonych 

planów urządzenia lasu na podstawie przepisów ustawy (22) 

Uzgodnić granice obszarów objętych ochroną przyrody na podstawie przepisów ustawy (25) 

Wynikami powyższych uzgodnień musi być uzupełniona część opisowa prowadzona  

w programie EWOPIS oraz część graficzna ( mapa ewidencyjna) prowadzona w programie 

EWMAPA 

Ustalenie stanów prawnych nieruchomości  przyjmuje się na podstawie ; 

- danych zawartych w dziale II ksiąg wieczystych 

- prawomocnych orzeczeń sądowych 

- umów zawartych w formie aktów notarialnych 

- ostatecznych decyzji administracyjnych 

- dyspozycji zawartych aktów normatywnych 

Oraz innych dokumentów posiadających moc dowodową dla ustalenia praw własności lub 

władania. W przypadku braku danych dotyczących właścicieli nieruchomości w ewidencji 

wykazuje się dane osób i jednostek organizacyjnych , które nieruchomościami faktycznie 

władają. 

Wykazanie w ewidencji osób i jednostek organizacyjnych które nieruchomościami władają 

odbywa się na podstawie stanu faktycznego.   Posiadaczem samoistnym jest osoba która 

włada nieruchomością w sposób bezsporny, tzn. korzysta z nieruchomości bez ograniczeń  , 

czyni nakłady , płaci podatki. 

W przypadku sprzeczności stanów prawnych wynikający z dwóch różnych dokumentów,                      

w ewidencji należy wykazać ten stan prawny , który jest zgodny ze stanem faktycznym 

,wpisując w danych dotyczących działki oznaczenia obu dokumentów.  

Badanie dokumentów określający stan prawny należy wykonać dla wszystkich 

nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych. Badanie ksiąg wieczystych 

obejmuje dział I, II i III. 

W przypadku braku informacji o KW dotychczasowej ewidencji należy we właściwym 

Sądzie Rejonowym przeanalizować alfabetyczny spis właścicieli. 

 

Aktualizacja użytków gruntowych obejmować będzie ; 

 - porównanie użytków gruntowych ujawnionych w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym 

istniejącym  na gruncie, 

 - analizę przebiegu granic użytków z uwzględnieniem zaliczenia gruntów od poszczególnych 

użytków gruntowych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia (2)  , oraz zgodności 

ich oznaczeń z obowiązującymi przepisami § 67 i § 68 rozporządzenia (2), 

 -  uwzględnić zgodność przebiegu konturów i oznaczeń użytków leśnych z planem 

urządzenia lasów  

  - wytypowanie obszarów na których stwierdzono rozbieżności w sposobie użytkowania , 

których ocena należy do klasyfikatora gruntów 
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Pomiar uzupełniający użytków gruntowych zostanie wykonany w oparciu o wyniki terenowej 

weryfikacji oraz klasyfikacji gruntów. 

    

   Budynki. 

 

Zakres przedmiotowy ewidencji budynków – zgodnie z przepisami (1,2) 

Dane ewidencyjne opisowe budynków pozyskiwane będą na podstawie: 

- terenowych oględzin budynków, (do arkuszy danych ewidencyjnych budynków dołączyć 

dokumentację fotograficzną) 

- dokumentacji technicznych budynków archiwizowanych przez właściwy organ do spraw 

budownictwa, 

- dokumentacji technicznych budynków dostarczonych przez właścicieli lub osoby władające 

budynkami, 

- istniejących arkuszy ewidencyjnych budynków wykonanych w ramach inwentaryzacji 

powykonawczych przyjętych do PZGiK 

- będących w posiadaniu Zamawiającego zawiadomień Urzędu Gminy Daszyna o nadaniu 

nieruchomościom numeru porządkowego. 

Numeryczny opis konturów budynków ma być określony wyłącznie na podstawie bezpośrednich 

pomiarów.  

Pomiarem należy również objąć budynki, nie wykazane w ramach dotychczasowej mapy 

zasadniczej, oraz  budynki których usytuowanie lub obrys niezgodny jest  z sytuacją terenową. 

Prace dotyczące usytuowania oraz prawidłowej redakcji konturów budynków wykonane będą             

w oparciu o istniejącą mapę zasadniczą. 

 

Mapa wywiadu w zakresie budynków musi zawierać: 

- funkcje budynków wpisane kolorem czerwonym wraz z liczbą kondygnacji - zgodnie  

z  podstawą prawną  

-  zaktualizowane kolorem czerwonym (wkreślenie lub wykreślenie) obrysy budynków; 

-  skontrolowane i uzupełnione numery ewidencyjne budynków w postaci zgodnej z ust. 16 pkt. 1   

Załącznika nr 1 rozporządzenia (2 );  

        -  numerację porządkową nieruchomości według mapy uzgodnień. 

       - wykonanie dokumentacji fotograficznej budynków ( w postaci plików, zdjęcia ( zdjęcie) 

musi obejmować wszystkie zabudowania na danej działce) 

 

W numerycznej mapie ewidencji gruntów i budynków wszystkie budynki muszą tworzyć obiekt                    

w rozumieniu programu EWMAPA z przypisanym numerem ewidencyjnym budynku (zgodnym                      

z numerami wykazanymi na arkuszach danych ewidencyjnych budynków ),  

Powierzchnię zabudowy należy obliczyć w systemie EWMAPA z dokładnością do 1 m2,  

 

  Lokale 

 

Ewidencja obejmuje lokale stanowiące przedmiot odrębnej własności, w ramach budynków                          

z zastrzeżeniem § 79 rozporządzenia (2). Lokalem w rozumieniu rozporządzenia jest lokal 

określony w przepisach ustawy (11): samodzielnym lokalem jest izba lub zespół izb,  

w powiązaniu z działką gruntową (częścią ułamkową gruntu zabudowanego). Przedmiotem 

ewidencji mogą być lokale 
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niestanowiące przedmiotu odrębnej własności pod warunkiem spełniania wymagań podanych  

w § 71 rozporządzenia (2). 

Arkusze danych ewidencyjnych lokali  należy kompletować w ramach odpowiednich budynków 

narastająco numerami lokali. Dane ewidencyjne lokali muszą być zgodnie z § 70 rozporządzenia  

( 2) . 

 

VI. Aktualizacja danych podmiotowych. 

 

Dane ewidencyjne dotyczące podmiotów muszą być zgodnie z § 73 rozporządzenia. Uzupełnieniu 

podlegają dane PESEL i REGON podmiotów na podstawie dostępnych ewidencji. 

Zaktualizowane zostaną informacje o podmiotach ewidencji, zebrane podczas pozyskiwania 

danych o budynkach i lokalach, z wyłożenia operatu oraz porównań z elektroniczną księgą 

wieczystą. 

 

 

VII . Aktualizacja Komputerowej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków  

 

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaimplementowanie do bazy EWMAPA, bazy danych 

zmodernizowanych obrębów. 

2. Wynikiem prac będzie numeryczna, obiektowa mapa ewidencyjna, której treść stanowić będą 

elementy określone w § 28 rozporządzenia.(2) 

3. Układem odniesień przestrzennych dla mapy ewidencyjnej będzie układ współrzędnych 

płaskich prostokątnych  "2000/18". 

4. Wykonawca przeprowadzi kontrolę topologiczną obiektów: działek, budynków, użytków                     

i konturów klasyfikacyjnych, oraz dokona porównania bazy opisowej z graficzną.  

5. Redakcja ewidencyjnej mapy numerycznej zostanie wykonana w środowisku oprogramowania 

EWMAPA .  

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaimplementowanie do bazy EWOPIS, bazy danych opisowych 

zmodernizowanych obrębów. 

7. Wykonawca dokonuje zmian w bazie danych  EWOPIS 

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe wypełnienie tabeli Operaty systemu EWMAPA. 

9. Wynikowa baza danych musi podlegać standaryzacji według zasad podanych w załączniku 4a  

Rozporządzenia  ( 2 ) 

 

VIII. Procedury postępowania w procesie opracowania projektu, wyłożenia  i jego 

zatwierdzenia  

 

-  projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków został uzgodniony z Wojewódzkim 

Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi , 

-  ustalenie wykonawcy prac w drodze przetargu nieograniczonego, 

-  podanie przez Starostę Łęczyckiego  do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac 

modernizacyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów 

i budynków; informacja podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń , Biuletynie 

Informacji Publicznej     Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz  Urzędzie Gminy Daszyna 

-  wykonanie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków; 

- informacja Starosty Łęczyckiego o terminie i miejscu wyłożenia projektu opisowo 

kartograficznego, wyżej wymieniona informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  
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w Starostwie Powiatowym w Łęczycy  i Urzędzie  Gminy  Daszyna  , na co najmniej 14 dni przed 

dniem wyłożenia projektu, oraz  zostanie ogłoszona w prasie o zasięgu lokalnym.   

-  wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób fizycznych, osób 

prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na okres 15 dni 

roboczych, przy udziale Wykonawcy. Projekt należy wyłożyć  w dniach 09.10.2017 do 

27.10.2017 

-  opracowanie protokołu  z wyłożenia projektu operatu; 

- rozpatrzenie uwag i zastrzeżeń do danych ewidencyjnych projektu operatu opisowo 

- kontrola  i  przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

- uruchomienie informatycznego systemu obsługującego zmodernizowaną bazę danych 

ewidencyjnych. 

-  ogłoszenie przez Starostę Łęczyckiego  w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 

informacji o tym, że operat opisowo-kartograficzny stał się operatem ewidencji gruntów  

i budynków  

 

IX. Harmonogram prac dotyczący wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

dla 5  obrębów gm. Góra św. Małgorzaty. 

I etap – czynności techniczne 

1.2.  Przeprowadzenie wywiadu terenowego: 

e) Porównanie danych ewidencyjnych ze stanem faktycznym w terenie w zakresie przebiegu   

granic działek , granic i rodzajów użytków gruntowych oraz usytuowania budynków oraz 

zebranie informacji opisowych niezbędnych do założenia kartoteki budynków zgodnie  

z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( dotyczy również lokali) 

f) Wytypowanie obszarów, dla których stwierdzono rozbieżności w sposobie użytkowania  

i których ocena należy do klasyfikatora gruntów. 

UWAGA!  Zlecenie przeprowadzenia aktualizacji w/w użytków należy do Wykonawcy  

w ramach środków wchodzących w skład ceny zamówienia.  

g) Wykonanie dokumentacji fotograficznej budynków (w postaci plików dotyczących 

poszczególnych działek) 

h) W przypadku wątpliwości dotyczących wykazania na danej nieruchomości terenu 

zabudowanego  

i zurbanizowanego , czy też terenu rolnego zabudowanego przeprowadzić uzgodnienia w tym 

zakresie z Urzędem Gminy.  

1.2 Przeprowadzenie badań stanu prawnego na podstawie danych z ksiąg wieczystych, opracowań 

jednostkowych i innych dokumentów źródłowych. 

1.3 Przeprowadzenie analizy dokumentacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego . 

1.4 Dokonać uzgodnień w zakresie dróg, cieków podstawowych oraz granic obwodów i rejonów  

spisowych oraz obszarów objętych ochroną przyrody. 

Termin  zakończenia prac I etapu określa się na dzień 21 08 2017 roku  

 

II etap – czynności techniczne 

2.1 Protokolarne ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych , dla których brak jest 

informacji  

w zasobie geodezyjnym i kartograficznym lub gdy dane te nie są wiarygodne. 

2.2 Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych w terenie brakujących budynków oraz  budynków   

digitalizacji , ustalonych punktów granicznych oraz punktów załamań użytków gruntowych. 

2.3 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie wytypowanych obszarów. 
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2.4 Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów  

i budynków w tym: 

- założenie kartoteki budynków i lokali 

- założenie rejestru budynków, rejestru lokali oraz aktualizacja rejestru gruntów 

- uzupełnienie treści mapy ewidencyjnej 

- utworzenie obiektowej bazy budynków 

2.5 Sporządzenie wykazów zmian gruntowych (również w formie elektronicznej np. excel). 

                      

Termin  zakończenia prac II etapu określa się na dzień 30 09 2017 roku      

 

           III etap – Czynności formalno-prawne i czynności porządkujące bazy danych 

3.1 Udział w wyłożeniu projektu operatu opisowo- kartograficznego modernizacji ewidencji 

gruntów budynków do wglądu zainteresowanym oraz w rozpatrzeniu zgłoszonych uwag. 

3.2 Aktualizacja graficznych i opisowych baz danych ewidencji gruntów i budynków.  

3.3 Opracowanie dokumentacji niezbędnej do doprowadzenia do pełnej zgodności zapisów 

działu I i II ksiąg wieczystych z ewidencją gruntów - wykonanie w dwóch egzemplarzach  

wyrysów  

i zawiadomień do ksiąg wieczystych ( również w formie elektronicznej)  

 

Termin  zakończenia prac III etapu określa się na dzień 06 11 2017 roku      

  

Wszystkie opracowania w postaci druków, pism, protokołów, tabel, obliczeń oraz zawartość 

operatu uzgodnić z PODG i K.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu materiałów 

potwierdzających realizację poszczególnych etapów zadania w terminach określonych w 

harmonogramie.  

Opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów zadania może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy przez zamawiającego z winy Wykonawcy. 

    

 

1. Końcowy termin  zakończenia prac określa się na dzień 20 11 2017 roku 

(skontrolowanie operatu technicznego, usunięcie ewentualnych usterek, przyjęcie 

dokumentacji do zasobu ) 

2. Dane muszą być dostosowane do modelu jakości ZSIN. 

3. Po przyjęciu operatu technicznego do zasobu  nastąpi podpisanie przez komisję 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia .  
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Szczegółowy zakres prac 

 

Część II -  Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Bogdańczew, Bryski, 

Karsznice, Kosin, Kosiorów, Gmina Góra św. Małgorzaty,  Powiat Łęczycki, Województwo 

Łódzkie  

 

Warunki  Techniczne 

 

I. Obowiązujące przepisy prawne 

 

 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i  kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 

z 2016r. Poz. 1629); 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r.  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1034)  

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572);  

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012  r. - w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012, poz. 1247); 

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia  1997r. – o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.  

z 2015 r.  poz. 2135 ); 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru 

granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju (Dz. U. z 2012  , poz. 199). 

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r.– Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.2015r. poz. 469); 

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013 r. poz.1409 z późn. 

zmianami); 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r   sprawie Klasyfikacji Środków 

Trwałych (KŚT) ( Dz. U. z 2010  Nr.242, poz.1622.) 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 luty 2002 w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych  (PKOB) (Dz. U z 2002 r.  Nr 18 , poz. 170 ) 

11. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (tekst jedn. Dz. U z 2015 r.  poz. 1892) 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód 

powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. 2003 r. Nr 16, 

poz. 149); 

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2015r. 

poz.460); 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. – w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów  

i promów oraz rejestru numerów nadawanych drogom, obiektom mostowym, i tunelom (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582); 

15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1774); 

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. - w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663); 

17. Kodeks  cywilny ( tekst jedn. Dz. U. z  2015r. poz. 121 ), 
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18. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 , poz. 23 ) 

19. Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. – o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r,  

 poz. 707 ); 

20. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r.  (Dz. U. z 2010 Nr 

76 poz.489 z późn. zm.) .  

21. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. – o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U.  

z 2015 r. poz. 909 ); 

22. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach ( tekst jedn. Dz. U.2015 r.  poz. 2100) 

23. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001r. – w sprawie 

prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z 2001 r.  Nr 102,poz.1122 z 

późn.  zm.). 

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września  w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów ( Dz. U. 1012 poz. 1246) 

25. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004  (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.1651) 

 

                                                UWAGA  

 

Wykonawca  zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami , a na datę  przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu 

zobowiązany jest zweryfikować zgodność sporządzonych dokumentów z obowiązującymi  na 

dzień przekazania przepisami . 

 

II. Charakterystyka obiektu  

 

Organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków w oparciu o przepisy 

rozporządzenia [ 2 ] jest Starosta Łęczycki 

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obejmuje obszar  5  obrębów gminy Góra św. 

Małgorzaty : 

 

1. Identyfikator jednostki ewidencyjnej  100403_2 

2. Liczba obrębów ewidencyjnych – 26 

3. Liczba obrębów objętych modernizacją - 5 

4. Liczba działek ewidencyjnych objętych modernizacją- 1082 

5. Pole powierzchni  obrębów objętych modernizacją  – 1450 ha  

6. Liczba budynków do pomiaru – około 851 

7. Liczba lokali około - 10 

 

Prace kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków   przeprowadzone będą 

do 20 listopad 2017 roku   w obrębach wykazanych w tabeli Nr.1                 

Tabela nr 1 

Lp.  Obręb 

 

 

   

Identyfikator 

Obrębu 

Pow. 

obrębu 

w ha 

Ilość 

działe

k 

 

Ilość 

jednostek 

rejestrowyc

h 

Ilość 

budynkó

w  

do 

pomiaru 

około 

Ilość 

Lokali 

około 
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1 Bogdańczew 100403_2.0002 256 187 169 187  

2 Bryski 100403_2.0003 391 285 110 209  

3 Karsznice 100403_2.0008 556 430 430 302  

4 Kosin 100403_2.0012 155 122 116 107  

5 Kosiorów 100403_2.0013 92 58 21 46  

 
Razem  

 
1450 1082 846 851  

 

 

III. Cel i Zakres prac modernizacyjnych  

 

           Celem prac modernizacyjnych jest: 

• Przeprowadzenie modernizacji w trybie art. 24a ustawy  (1 ) 

• Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych 

ewidencyjnych z wymogami określonymi w art.20 ustawy Prawo geodezyjne  

i kartograficzne   i rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków , 

• uzupełnienie danych ewidencyjnych aktualnymi numerami  księga  wieczystych  

• wykonanie aktualizacji użytków gruntowych, 

 

*) SWDE - format wymiany danych ewidencyjnych, którego szczegółowy opis znajduje się na 

stronie internetowej GUGiK: http://www.codgik.waw.pl 

 

Zakres prac przewidywanych do wykonania w ramach modernizacji ewidencji gruntów               

i budynków dla 5 obrębów w gminie Góra św. Małgorzaty  

 

1. Utworzenie numerycznej ,obiektowej bazy egib której  treść określona jest w § 28 ust. 1,2 

rozporządzenia (2) 

2. Pomiar bezpośredni budynków nie wykazanych w bazie numerycznej egib oraz pomiar 

bezpośredni budynków pozyskanych  do bazy numerycznej w procesie wektoryzacji  

3. Ustalenie i pomiar granic obrębów,  działek ewidencyjnych w/g § 36, 37 , 38 rozporządzenia 

(2)  

4. Przegląd istniejącej struktury działek ewidencyjnych w dotychczasowym operacie ewidencji 

gruntów i budynków 

5. Uzgodnienie na załączniku graficznym przebiegu urządzeń melioracji podstawowej  

i szczegółowej z WZMiUW w Łodzi, W przypadku wykonanych regulacji rzek wykorzystać 

dokumentację WZMiUW, ujawnić ją w operacie ewidencji gruntów, powstałe działki rozliczyć 

i zanumerować jak przy podziale  

6. Zaktualizować numerację porządkową nieruchomości na podstawie danych znajdujących się 

w Urzędzie Gminy, załącznik graficzny załączyć do operatu, 

7. Badanie stanów prawnych nieruchomości na podstawie ksiąg wieczystych oraz dokumentów 

zgromadzonych w dotychczasowym operacie ewidencyjnym;  

http://www.codgik.waw.pl/
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8. Uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących działek w nawiązaniu do ustaleń                                      

§ 60 rozporządzenia [ 2 ] 

9. Przegląd, oraz weryfikacja konturów użytków gruntowych , wytypowanie obszarów na których 

stwierdzono rozbieżności w sposobie użytkowania , których ocena należy do klasyfikatora 

gruntów 

10. Pomiar brakujących lub zmienionych konturów użytków gruntowych, 

11. Pozyskanie danych źródłowych dla założenia ewidencji budynków i lokali  

12. Założenie zbiorów danych opisowych ewidencji budynków i lokali na podstawie zabranych 

danych terenowych 

13. Aktualizacja opisów numerycznych: działek, konturów klasyfikacyjnych i użytków 

gruntowych,  

14. Ostateczna redakcja numerycznej mapy ewidencyjnej z uwzględnieniem standardu treści 

mapy ewidencyjnej wg § 28 rozporządzenia, [ 2 ] 

15. Aktualizacja numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków  

16. Aktualizacja komputerowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków  zbiorów ewidencji 

gruntów i budynków. 

*) Obecnie, obowiązującym w zakresie tworzenia baz danych ewidencyjnych jest standard 

SWDE (System Wymiany Danych Ewidencyjnych). 

Jego wykorzystanie wspierają trzy podstawowe aplikacje narzędziowe: 

- A-SWDE  

- V-SWDE  

- SWDE TOPO 

Właścicielem w/w aplikacji narzędziowych jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii, adres: 

00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2. 

 

IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania       

Źródła danych do przeprowadzenia przedmiotowych prac stanowią materiały i informacje 

zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Łęczycy i udostępnione  

będą wykonawcy: 

1. pozioma osnowa geodezyjna w układzie 2000/18 

2. operaty pomiarowe  z założenia ewidencji gruntów ( fotomapa- zarysy) 

3. operaty z  terenowej kontroli ewidencji gruntów 

4. operaty scaleniowe 

5. operaty z przeprowadzonych klasyfikacji gruntów wykonane przy zakładaniu ewidencji 

gruntów, oraz  terenowej kontroli ewidencji gruntów  

6. operaty jednostkowe do celów prawnych dla poszczególnych obrębów   

7. szkice i współrzędne z operatów jednostkowych sytuacyjno-wysokościowych 

i inwentaryzacyjnych 

8. ortofotomapa w skali 1:5000 (wykonana ze zdjęć lotniczych z 2009 r. w skali 1:2600) 

9. baza mapy numerycznej w systemie EWMAPA  

10. dane opisowe operatu ewidencyjnego prowadzone w systemie EWOPIS 

11. dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach prowadzonych na podstawie odrębnych 

przepisów przez sądy , organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe 

jednostki organizacyjne. 

12. dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane strony, organy  
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13. i jednostki organizacyjne. 

14. Sąd Rejonowy w Łęczycy IV  Wydział  Ksiąg Wieczystych  

15. wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych 

16. wyniki oględzin i wywiadu terenowego 

 

V. Prowadzenie prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków  

 

       Działki 

1. Działki ewidencyjne muszą być zgodne z  §  60 rozporządzenia (2)      

2. Przebieg granic działek określony zostanie na podstawie istniejącej dokumentacji 

geodezyjnej            i kartograficznej sporządzonej  

- w postępowaniu rozgraniczeniowym 

- w celu podziału nieruchomości 

- w postępowaniu scaleniowym i wymianie gruntów 

- na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego  wykorzystanej do wydania 

prawomocnych postanowień sądowych lub ostatecznych decyzji administracyjnych, 

- istniejącego operatu ewidencji gruntów i budynków, 

- w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznawianych znaków 

granicznych lub wyznaczanych punktów granicznych. 

W przypadku braku powyższej dokumentacji , lub jeżeli dane w niej zawarte nie spełniają 

wymagań § 67 ust.6 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych , ustalenie przebiegu 

granic należy wykonać zgodnie z § § 37-39 Rozporządzenia  (2). Jeśli na obszarze objętym 

modernizacją ewidencji gruntów i budynków występują grunty pokryte wodami płynącymi 

należy wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Wodnego  ( 9 ) , z uwzględnieniem 

art.15 i 15b.  

Dokumentacja ustalenia granic zawiera: 

- potwierdzenie zawiadomienia zainteresowanych stron  § 38 rozporządzenia (2), 

- protokół ustalenia granic ( opis przebiegu granic względem trwałych elementów sytuacji 

terenowej , usytuowanie budynków i ogrodzeń względem granicy ), 

- szkic ustalenia granic ( integralna część protokołu) zawierający opis stabilizacji punktów 

granicznych, odnalezionych znaków granicznych oraz ustalonych  nie pomijając elementów 

szczegółów sytuacyjnych takich jak róg budynków, płotu , słupek ogrodzenia  itp. Ustalone 

punkty graniczne należy oznaczyć na gruncie w sposób umożliwiający ich pomiar. 

-  w protokole granicznym przy właścicielu należy wpisać nr karty zawiadomienia  

o czynnościach.  

Spory graniczne nie wstrzymują czynności związanych z modernizacją ewidencji gruntów                    

i budynków .W razie ich wystąpienia , przebieg spornych granic wykazuje się na podstawie 

danych zawartych  w PZGiK lub wyników pomiarów ostatniego spokojnego stanu 

posiadania, opisując w protokole ustalenia granic i oznaczając je dodatkowo na szkicu  

ustalenia granic. 

Odcinki spornych granic muszą być opisane kolorem czerwonym w uwagach protokołu 

granicznego. Wykaz spornych granic należy umieścić w sprawozdaniu technicznym.  

Bezpośredniemu pomiarowi w terenie , w nawiązaniu do poziomej osnowy szczegółowej, 

podlegają wszystkie odnalezione znaki graniczne oraz ustalone punkty graniczne.  

Należy dokonać sprawdzenia poprawności wzajemnego przecinania się działek stanowiących 

wody, linie kolejowe, drogi publiczne z uwzględnieniem ich stanów prawnych zgodnie  

z § 9 rozporządzenia (2) 
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Uzgodnić na załączniku graficznym  przebieg cieków wodnych oraz urządzeń melioracji 

podstawowej i szczegółowej z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

Uzgodnić na załączniku graficznym przebieg i numerację  dróg publicznych z ich 

odpowiednimi zarządcami. 

Uzgodnić granice działek leśnych z ustaleniami planów urządzenia lasu, lub uproszczonych 

planów urządzenia lasu na podstawie przepisów ustawy ( 22) 

Uzgodnić granice obszarów objętych ochroną przyrody na podstawie przepisów ustawy (25) 

Wynikami powyższych uzgodnień musi być uzupełniona część opisowa prowadzona  

w programie EWOPIS oraz część graficzna ( mapa ewidencyjna) prowadzona w programie 

EWMAPA 

Ustalenie stanów prawnych nieruchomości  przyjmuje się na podstawie ; 

- danych zawartych w dziale II ksiąg wieczystych 

- prawomocnych orzeczeń sądowych 

- umów zawartych w formie aktów notarialnych 

- ostatecznych decyzji administracyjnych 

- dyspozycji zawartych aktów normatywnych 

Oraz innych dokumentów posiadających moc dowodową dla ustalenia praw własności lub 

władania. W przypadku braku danych dotyczących właścicieli nieruchomości w ewidencji 

wykazuje się dane osób i jednostek organizacyjnych , które nieruchomościami faktycznie 

władają. 

Wykazanie w ewidencji osób i jednostek organizacyjnych które nieruchomościami władają 

odbywa się na podstawie stanu faktycznego.   Posiadaczem samoistnym jest osoba która 

włada nieruchomością w sposób bezsporny, tzn. korzysta z nieruchomości bez ograniczeń, 

czyni nakłady , płaci podatki. 

W przypadku sprzeczności stanów prawnych wynikający z dwóch różnych dokumentów,                      

w ewidencji należy wykazać ten stan prawny , który jest zgodny ze stanem faktycznym 

,wpisując w danych dotyczących działki oznaczenia obu dokumentów.  

Badanie dokumentów określający stan prawny należy wykonać dla wszystkich 

nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych. Badanie ksiąg wieczystych 

obejmuje dział I, II i III. 

W przypadku braku informacji o KW dotychczasowej ewidencji należy we właściwym 

Sądzie Rejonowym przeanalizować alfabetyczny spis właścicieli. 

 

 

Aktualizacja użytków gruntowych obejmować będzie ; 

- porównanie użytków gruntowych ujawnionych w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym 

istniejącym  na gruncie, 

- analizę przebiegu granic użytków z uwzględnieniem zaliczenia gruntów od poszczególnych 

użytków gruntowych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia (2)  , oraz zgodności 

ich oznaczeń z obowiązującymi przepisami § 67 i § 68 rozporządzenia (2), 

- uwzględnić zgodność przebiegu konturów i oznaczeń użytków leśnych z planem urządzenia 

lasów  

  - wytypowanie obszarów na których stwierdzono rozbieżności w sposobie użytkowania , 

których ocena należy do klasyfikatora gruntów 

 

Pomiar uzupełniający użytków gruntowych zostanie wykonany w oparciu o wyniki terenowej 

weryfikacji oraz klasyfikacji gruntów. 
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Budynki. 

 

Zakres przedmiotowy ewidencji budynków – zgodnie z przepisami (1,2) 

Dane ewidencyjne opisowe budynków pozyskiwane będą na podstawie: 

- terenowych oględzin budynków, (do wykazów zmian danych ewidencyjnych budynków 

dołączyć dokumentację fotograficzną) 

- dokumentacji technicznych budynków archiwizowanych przez właściwy organ do spraw 

budownictwa, 

- dokumentacji technicznych budynków dostarczonych przez właścicieli lub osoby władające 

budynkami, 

- istniejących arkuszy ewidencyjnych budynków wykonanych w ramach inwentaryzacji 

powykonawczych przyjętych do PZGiK 

- będących w posiadaniu Zamawiającego zawiadomień Urzędu Gminy Daszyna o nadaniu 

nieruchomościom numeru porządkowego. 

Numeryczny opis konturów budynków ma być określony wyłącznie na podstawie bezpośrednich 

pomiarów.  

Pomiarem należy również objąć budynki, nie wykazane w ramach dotychczasowej mapy 

zasadniczej, oraz  budynki których usytuowanie lub obrys niezgodny jest  z sytuacją terenową. 

Prace dotyczące usytuowania oraz prawidłowej redakcji konturów budynków wykonane będą             

w oparciu o istniejącą mapę zasadniczą. 

 

 Mapa wywiadu w zakresie budynków musi zawierać: 

- funkcje budynków wpisane kolorem czerwonym wraz z liczbą kondygnacji - zgodnie  

z  podstawą prawną  

-  zaktualizowane kolorem czerwonym (wkreślenie lub wykreślenie) obrysy budynków; 

-  skontrolowane i uzupełnione numery ewidencyjne budynków w postaci zgodnej z ust. 16 pkt. 1   

Załącznika nr 1 rozporządzenia (2 );  

-  numerację porządkową nieruchomości według mapy uzgodnień. 

- wykonanie dokumentacji fotograficznej budynków ( w postaci plików, zdjęcia ( zdjęcie) musi 

obejmować wszystkie zabudowania na danej działce) 

 

W numerycznej mapie ewidencji gruntów i budynków wszystkie budynki muszą tworzyć obiekt                    

w rozumieniu programu EWMAPA z przypisanym numerem ewidencyjnym budynku (zgodnym                      

z numerami wykazanymi na arkuszach danych ewidencyjnych budynków ),  

Powierzchnię zabudowy należy obliczyć w systemie EWMAPA z dokładnością do 1 m2,  

 

Lokale 

 

Ewidencja obejmuje lokale stanowiące przedmiot odrębnej własności, w ramach budynków                          

z zastrzeżeniem § 79 rozporządzenia (2). Lokalem w rozumieniu rozporządzenia jest lokal 

określony w przepisach ustawy (11): samodzielnym lokalem jest izba lub zespół izb,  

w powiązaniu z działką 

gruntową (częścią ułamkową gruntu zabudowanego). Przedmiotem ewidencji mogą być lokale 

niestanowiące przedmiotu odrębnej własności pod warunkiem spełniania wymagań podanych w § 

71 rozporządzenia (2). 
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Arkusze danych ewidencyjnych lokali  należy kompletować w ramach odpowiednich budynków 

narastająco numerami lokali. Dane ewidencyjne lokali muszą być zgodnie z § 70 rozporządzenia  

(2) . 

 

VI. Aktualizacja danych podmiotowych. 

 

Dane ewidencyjne dotyczące podmiotów muszą być zgodnie z § 73 rozporządzenia. Uzupełnieniu 

podlegają dane PESEL i REGON podmiotów na podstawie dostępnych ewidencji. 

Zaktualizowane zostaną informacje o podmiotach ewidencji, zebrane podczas pozyskiwania 

danych o budynkach i lokalach, z wyłożenia operatu oraz porównań z elektroniczną księgą 

wieczystą. 

 

 

VII . Aktualizacja Komputerowej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków  

 

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaimplementowanie do bazy EWMAPA, bazy danych 

zmodernizowanych obrębów. 

2. Wynikiem prac będzie numeryczna, obiektowa mapa ewidencyjna, której treść stanowić będą 

elementy określone w § 28 rozporządzenia.(2) 

3. Układem odniesień przestrzennych dla mapy ewidencyjnej będzie układ współrzędnych 

płaskich prostokątnych  "2000/18". 

4. Wykonawca przeprowadzi kontrolę topologiczną obiektów: działek, budynków, użytków                     

i konturów klasyfikacyjnych, oraz dokona porównania bazy opisowej z graficzną.  

5. Redakcja ewidencyjnej mapy numerycznej zostanie wykonana w środowisku oprogramowania 

EWMAPA .  

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaimplementowanie do bazy EWOPIS, bazy danych opisowych 

zmodernizowanych obrębów. 

7. Wykonawca dokonuje zmian w bazie danych  EWOPIS 

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe wypełnienie tabeli Operaty systemu EWMAPA. 

9. Wynikowa baza danych musi podlegać standaryzacji według zasad podanych w załączniku  4a  

Rozporządzenia  ( 2 ) 

 

VIII. Procedury postępowania w procesie opracowania projektu, wyłożenia i jego 

zatwierdzenia  

 

-  projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków został uzgodniony z Wojewódzkim 

Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi . 

-  ustalenie wykonawcy prac w drodze przetargu nieograniczonego. 

-  podanie przez Starostę Łęczyckiego  do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac 

modernizacyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów  

i budynków; informacja podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń , Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz  Urzędzie Gminy Daszyna 

-  wykonanie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków; 

- informacja Starosty Łęczyckiego o terminie i miejscu wyłożenia projektu opisowo 

kartograficznego, wyżej wymieniona informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  



56 | S t r o n a  

 

w Starostwie Powiatowym w Łęczycy  i Urzędzie  Gminy  Daszyna  , na co najmniej 14 dni przed 

dniem wyłożenia projektu, oraz  zostanie ogłoszona w prasie o zasięgu lokalnym.   

- wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób fizycznych, osób 

prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na okres 15 dni 

roboczych, przy udziale Wykonawcy.Projekt należy wyłożyć w dniach 09.10.2017 do 27.10.2017 

-  opracowanie protokołu  z wyłożenia projektu operatu; 

- rozpatrzenie uwag i zastrzeżeń do danych ewidencyjnych projektu operatu opisowo-

kartograficznego, przez upoważnionego pracownika starostwa przy udziale Wykonawcy. 

- kontrola  i  przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

-  uruchomienie informatycznego systemu obsługującego zmodernizowaną bazę danych 

ewidencyjnych. 

-  ogłoszenie przez Starostę Łęczyckiego  w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 

informacji o tym, że operat opisowo-kartograficzny stał się operatem ewidencji gruntów i 

budynków  

 

IX. Harmonogram prac dotyczący wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

dla 5 obrębów gm. Góra św. Małgorzaty. 

I etap – czynności techniczne 

1.1  Przeprowadzenie wywiadu terenowego: 

a) Porównanie danych ewidencyjnych ze stanem faktycznym w terenie w zakresie 

przebiegu   

granic działek , granic i rodzajów użytków gruntowych oraz usytuowania budynków oraz 

zebranie informacji opisowych niezbędnych do założenia kartoteki budynków zgodnie  

z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( dotyczy również lokali) 

b) Wytypowanie obszarów, dla których stwierdzono rozbieżności w sposobie użytkowania i 

których ocena należy do klasyfikatora gruntów. 

UWAGA!  Zlecenie przeprowadzenia aktualizacji w/w użytków należy do Wykonawcy 

w ramach środków wchodzących w skład ceny zamówienia.  

c) Wykonanie dokumentacji fotograficznej budynków (w postaci plików dotyczących 

poszczególnych działek) 

d) W przypadku wątpliwości dotyczących wykazania na danej nieruchomości terenu 

zabudowanego i zurbanizowanego, czy też terenu rolnego zabudowanego przeprowadzić 

uzgodnienia w tym zakresie z Urzędem Gminy.  

1.2 Przeprowadzenie badań stanu prawnego na podstawie danych z ksiąg wieczystych, 

opracowań jednostkowych i innych dokumentów źródłowych. 

1.3 Przeprowadzenie analizy dokumentacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego . 

1.4 Dokonać uzgodnień w zakresie dróg, cieków podstawowych oraz granic obwodów i rejonów 

spisowych oraz obszarów objętych ochroną przyrody. 

          

 Termin  zakończenia prac I etapu określa się na dzień 21 08 2017 roku  

 

II etap – czynności techniczne 

2.1 Protokolarne ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych , dla których brak jest 

informacji w zasobie geodezyjnym i kartograficznym lub gdy dane te nie są wiarygodne. 

2.2 Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych w terenie brakujących budynków oraz budynków 

z digitalizacji , ustalonych punktów granicznych oraz punktów załamań użytków gruntowych. 

2.3 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie wytypowanych obszarów. 
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2.4 Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów  

i budynków w tym: 

- założenie kartoteki budynków i lokali 

- założenie rejestru budynków, rejestru lokali oraz aktualizacja rejestru gruntów 

- uzupełnienie treści mapy ewidencyjnej 

- utworzenie obiektowej bazy budynków 

2.5 Sporządzenie wykazów zmian gruntowych (również w formie elektronicznej np. excel). 

                      

Termin  zakończenia prac II etapu określa się na dzień 30 09 2017 roku      

 

           III etap – Czynności formalno-prawne i czynności porządkujące bazy danych 

3.1  Udział w wyłożeniu projektu operatu opisowo- kartograficznego modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków do wglądu zainteresowanym oraz w rozpatrzeniu zgłoszonych uwag. 

3.2 Aktualizacja graficznych i opisowych baz danych ewidencji gruntów i budynków.  

3.3 Opracowanie dokumentacji niezbędnej do doprowadzenia do pełnej zgodności zapisów 

działu I i II ksiąg wieczystych z ewidencją gruntów  - wykonanie w dwóch egzemplarzach 

wyrysów i zawiadomień do ksiąg wieczystych ( również w formie elektronicznej).  

 

Termin  zakończenia prac III etapu określa się na dzień 06 11 2017 roku      

  

Wszystkie opracowania w postaci druków, pism, protokołów, tabel, obliczeń oraz zawartość 

operatu uzgodnić z PODG i K.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu materiałów 

potwierdzających realizację poszczególnych etapów zadania w terminach określonych w 

harmonogramie.  

Opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów zadania może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy przez zamawiającego z winy Wykonawcy. 

    

 

1. Końcowy termin  zakończenia prac określa się na dzień 20 11 2017 roku 

(skontrolowanie operatu technicznego, usunięcie ewentualnych usterek, przyjęcie 

dokumentacji do zasobu ) 

2. Dane muszą być dostosowane do modelu jakości ZSIN. 

3. Po przyjęciu operatu technicznego do zasobu  nastąpi podpisanie przez komisję 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia .  

 

                                                              


