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WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DLA 

RÓŻNYCH CELÓW NA POTRZEBY REFERATU GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski , ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków 

Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE PRAC 

GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DLA RÓŻNYCH CELÓW NA POTRZEBY REFERATU 

GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia będzie wykonanie niżej opisanych prac geodezyjnych na potrzeby Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami: część1 Sporządzenie mapy do celów prawnych bez okazania 

granic dla działki nr 224 w obrębie geodezyjnym nr 21 z całościowym rozliczeniem księgi wieczystej 

(do sprostowania działu I) PT1P/00009905/3 i PT1P/00015696/9 oraz decyzji wywłaszczeniowych. 

część 2 Sporządzenie mapy do celów prawnych bez okazania granic dla sprostowania działu I 

księgi wieczystej PT1P/00005317/6. część 3 Opracowanie projektu klasyfikacji gruntów wraz z 

dokumentacją niezbędną dla aktualizacji operatu ewidencji gruntów dla działki nr 25 w obrębie 10. 



część 4 Sporządzenie mapy do celów prawnych bez okazania granic dla nieruchomości, dla której 

prowadzone są księgi wieczyste PT1P/00007844/3, PT1P/00007845/0, PT1P/00013598/8 w 

odniesieniu do zapisów aktualnej ewidencji gruntów oraz decyzji wywłaszczeniowych znak: MZGT-

8221-1/8/1/81, MZGT-8221-1/8/2/81, MZGT-8221-1/8/3/81 część 5 Sporządzenie mapy do celów 

prawnych bez okazania granic w celu sprostowania działu I księgi wieczystej PT1P/00005770/9 w 

odniesieniu do zapisów aktualnej ewidencji gruntów oraz decyzji wywłaszczeniowej znak: GT-8221-

1/27/7/78. część 6 Podział działki 392/2 w obrębie 10 zgodnie z planem zagospodarowania 

przestrzennego. część 7 Aktualizacja kartoteki budynków w związku z rozbiórką budynku na 

nieruchomości położonej przy ul. Wiśniowej 3, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 430/2 o 

pow.0,0486 ha w obr.32. część 8 Wznowienie granic wraz ze stabilizacją znaków granicznych 

nieruchomości położonej w Kisielach gmina Rozprza, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 0011-

Kisiele nr działki 144 o pow.0,3100 ha. część 9 Wykonanie mapy prawnej do zwrotu (bez 

wstępnego projektu podziału) z okazaniem granic, nieruchomości, położonej w Sulejowie przy ul. 

Kubusia Puchatka 1, oznaczonej nr działki 142/7 o pow. 0, 3589 ha, obr 19. Nieruchomość ta 

posiada urządzona księgę wieczystą KW Nr 46202. Prace wymienione w punktach od 1) do 9 ) 

muszą obejmować bezwzględnie badanie stanu prawnego nieruchomości i uwzględniać nie tylko 

dane wykazane w ewidencji gruntów, ale również inne tytuły prawne (księgi wieczyste, zbiory 

dokumentów, decyzje wywłaszczeniowe itd.) oraz dodatkowe opisy, jeśli aktualne dane różnią się 

od danych wykazanych w tytułach własności. Wszystkie usługi geodezyjne winny być wykonywane 

zgodnie z celem zamówienia, przepisami prawa i standardami obowiązującymi przy wykonywaniu 

prac geodezyjnych i kartograficznych, w szczególności w oparciu o prawo geodezyjne i przepisy 

wykonawcze do ustawy oraz w oparciu o: - ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), - ustawę z dnia 23 

kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), - ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o 

księgach wieczystych i hipotece (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.), - 

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), - rozporządzenie Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454), - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania 

nieruchomości (Dz. U z 1999 r. Nr 45 poz. 453), - ustawę z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, póz. 872 z 

późn. zm.). - w stosunku do punktu 3) wymagane jest posiadanie przez co najmniej jedną osobę 

przeznaczoną do realizacji zamówienia uprawnień o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. 1956 r. Nr 19 poz. 



97 ze zm.). - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 

r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011.263.1572).. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia 

wadium 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zostanie przez 

zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże i przedłoży: 

a) uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności lub czynności - 

wymagane jest posiadanie przez co najmniej jedną osobę przeznaczoną do realizacji 

zamówienia, uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa 

w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), b) w stosunku do części 3) wymagane jest 

posiadanie przez co najmniej jedną osobę przeznaczoną do realizacji zamówienia 



uprawnień o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 

czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. 1956 r. Nr 19 poz. 97 ze zm.). 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony 

w przypadku, gdy wykonawca wykaże i przedłoży: a) wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 3. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

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

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami  

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 



zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

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

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby 



lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wg 

załącznika nr 1. 2. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub 

kseropię potwierdzoną przez notariusza). 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 5. 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2. 

5.Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 4. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonym do 

SIWZ wzorze umowy. Zmiany postanowień zawartej umowy Postanowienia niniejszej umowy będą 

mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: Wystąpi 

zmiana przepisów prawnych (w tym również zmiany stawki VAT) istotnych dla realizacji przedmiotu 

umowy mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.piotrkow.pl 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 Piotrków Tryb. 97-300. 

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

31.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola 

Rudowskiego 10 Piotrków Tryb. 97-300 pok.317. 

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

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sporządzenie mapy do celów prawnych bez okazania granic dla działki nr 

224 w obrębie geodezyjnym nr 21 z całościowym rozliczeniem księgi wieczystej (do sprostowania 

działu I) PT1P/00009905/3 i PT1P/00015696/9 oraz decyzji wywłaszczeniowych.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie mapy do 

celów prawnych bez okazania granic dla działki nr 224 w obrębie geodezyjnym nr 21 z 

całościowym rozliczeniem księgi wieczystej (do sprostowania działu I) PT1P/00009905/3 i 

PT1P/00015696/9 oraz decyzji wywłaszczeniowych.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sporządzenie mapy do celów prawnych bez okazania granic dla 

sprostowania działu I księgi wieczystej PT1P/00005317/6.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie mapy do 

celów prawnych bez okazania granic dla sprostowania działu I księgi wieczystej 

PT1P/00005317/6.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie projektu klasyfikacji gruntów wraz z dokumentacją niezbędną 

dla aktualizacji operatu ewidencji gruntów dla działki nr 25 w obrębie 10.. 



• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu 

klasyfikacji gruntów wraz z dokumentacją niezbędną dla aktualizacji operatu ewidencji gruntów 

dla działki nr 25 w obrębie 10.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sporządzenie mapy do celów prawnych bez okazania granic dla 

nieruchomości, dla której prowadzone są księgi wieczyste PT1P/00007844/3, PT1P/00007845/0, 

PT1P/00013598/8 w odniesieniu do zapisów aktualnej ewidencji gruntów oraz decyzji 

wywłaszczeniowych znak: MZGT-8221-1/8/1/81, MZGT-8221-1/8/2/81, MZGT-8221-1/8/3/81. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie mapy do 

celów prawnych bez okazania granic dla nieruchomości, dla której prowadzone są księgi 

wieczyste PT1P/00007844/3, PT1P/00007845/0, PT1P/00013598/8 w odniesieniu do zapisów 

aktualnej ewidencji gruntów oraz decyzji wywłaszczeniowych znak: MZGT-8221-1/8/1/81, 

MZGT-8221-1/8/2/81, MZGT-8221-1/8/3/81. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Sporządzenie mapy do celów prawnych bez okazania granic w celu 

sprostowania działu I księgi wieczystej PT1P/00005770/9 w odniesieniu do zapisów aktualnej 

ewidencji gruntów oraz decyzji wywłaszczeniowej znak: GT-8221-1/27/7/78.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sporządzenie mapy do 

celów prawnych bez okazania granic w celu sprostowania działu I księgi wieczystej 

PT1P/00005770/9 w odniesieniu do zapisów aktualnej ewidencji gruntów oraz decyzji 

wywłaszczeniowej znak: GT-8221-1/27/7/78.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Podział działki 392/2 w obrębie 10 zgodnie z planem zagospodarowania 

przestrzennego.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podział działki 392/2 w 

obrębie 10 zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.. 



• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Aktualizacja kartoteki budynków w związku z rozbiórką budynku na 

nieruchomości położonej przy ul. Wiśniowej 3, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 430/2 o 

pow.0,0486 ha w obr.32.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aktualizacja kartoteki 

budynków w związku z rozbiórką budynku na nieruchomości położonej przy ul. Wiśniowej 3, 

oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 430/2 o pow.0,0486 ha w obr.32.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Wznowienie granic wraz ze stabilizacją znaków granicznych nieruchomości 

położonej w Kisielach gmina Rozprza, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 0011-Kisiele nr działki 

144 o pow.0,3100 ha.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wznowienie granic wraz 

ze stabilizacją znaków granicznych nieruchomości położonej w Kisielach gmina Rozprza, 

oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 0011-Kisiele nr działki 144 o pow.0,3100 ha.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Wykonanie mapy prawnej do zwrotu (bez wstępnego projektu podziału) z 

okazaniem granic, nieruchomości, położonej w Sulejowie przy ul. Kubusia Puchatka 1, oznaczonej 

nr działki 142/7 o pow. 0, 3589 ha, obr 19. Nieruchomość ta posiada urządzona księgę wieczystą 

KW Nr 46202.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie mapy 

prawnej do zwrotu (bez wstępnego projektu podziału) z okazaniem granic, nieruchomości, 

położonej w Sulejowie przy ul. Kubusia Puchatka 1, oznaczonej nr działki 142/7 o pow. 0, 3589 

ha, obr 19. Nieruchomość ta posiada urządzona księgę wieczystą KW Nr 46202.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  



 

 
 


