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Zaproszenie do składania ofeń
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowańości lovoĘ 14'000 euro
na wykonanie mapy sytuaryjno-nysokościowej d/c projektowych w ska|i 1:500 terenu
od ul. Kostromskiej w kierunku zachodninr i ok. 60m za u|, Zród|aną pod regu|ację
rzeki Strawv w Piotrkowie Trybunalskim

(rodzaj zamówienia: dostawa./usługa/robota budowlana)

1. Nazwa (firma), adres Zamasnającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskuj ącej.
Miasto Piotrków Trybunalski' 97-300 Piotrków Trybunalski' Pasaz Rudowskiego 10 ;
Nazwa komórki orgarnzacyjnej : Biuro Inwestycji i Remontów

2. opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie mapy sytuaryjno-wysokościowej d/c projektowych w skali 1:500 terenu od
ul. Kostromskiej w kierunku zachodnim i ok. 60m za l|. Zród|aną pod regu|ację rzeki
Strawy w Piotrkowie Trybunalskim.
Mapę na|eży Wykonać siatką kwadratów co 20m i powinna zawierać .'

- aktualne naniesienia naziemne i podziemne
. naniesioną zie|eń (dzewa i krzewy)

oraz zostanie wykonana w 3. egzemplarzach '| wersja elektronicma
okres gwarancji:

a) warunki płatności: płatnikiem faktury będzie Miasto Piotrków Trybunalski z
siedziba przy PasaŹu Karola Rudowskiego 10 ,
97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 77I-27-98.77I, 14 dni od dńa prawidłowo
złożonej faktury i podpisaniu protokółu odbioru ptzez obie Strony

b) inne szczegółowe wymagania Zamavńaj ącego: geodeta ma obowiązek
zbadani'a stanu prawnego tych nieruchomości, przeanalizowania zapisów
w księgach wieczystych.......'......

3. Termin wykonania zamówienia : 2 miesiące od podpisania umosT.

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
ofeĘ należy złożyó w formie pisemnej:

a) osobiście w siedzibie: Urzędu Miasta, Szkolna 28 Biuro obsługi
Mieszkańców lub

b) przesłać na adres: Urząd Miasta 97 - 300 Piotrków Trybuna|ski, ul.
Szkolna 28 Biuro InwesĘcji i Remontów lub

c) faxem na numer: 044 732 I8 43 i późntejszym dostarczeniem \'v olyginalnej
wersji papierowej lub

d) w wersji elektronicznej na e-mail: e.kaczor@piotrkow.p1 i późniejszym
dostarczęniem w oryginalnej wersji papierowej

w nieorzekaczafnvm terminie: do dnia 12 września 2011 r.



oferty otrzymane po terminie składania ofeń zostaną zwrócone Wvkonawcom bez
otwierania.
Do oferty muszą byó dołączone następujące dokumenty:

e) wypełniony i podpisany formularz oferty; wpis do ewidencji działa|ności
gospodarczej lub KRS

f) podpisany wzór umowy;
g) inne dokumenty (np. opisy funkcjonalne i techniczne oferowanego przedmiotu

zamówienia; certyfikaty ię' _ o ile były wymagane przez Zamawiającego)

5. Wzór umowy.
UMOWA

zawańa W dniu .,,,'..'.'.,...'.2011 r. pomiędzy Miastem Piotrków Trybuna|ski
z siedzibą Pasaż Rudowskiego ,|0, 97-300 Piotrków Trybuna|ski reprezeniowanym
ptzez'.

zwaną da|ej ,,Zamawiającym,, ,
a
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu pod nr
zwanym dalej,,Wykonawc{'

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania o wartości ponizej
równowartości kwoty ,l4 000 euro, zawańo umowę naśtępującej treści:

s1,|. Zamawiający z|eca , a Wykonawca przyjmuje wykonanie mapy sytuacyjno-
wysokościowej d/c projektowych w skali 1:500 terenu oa ul kostromslriej
w kierunku zachodnim i ok 60m za u|. iród|aną w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwą,,Regu|acja rzeki Strawy ''. 

.

2. Mapę nalezy wykonać siatką kwadratów co 20m i powinna zawierać:
- aktualne naniesienia naziemne i podziemne
- naniesioną zie|eń (dzewa i kŻewy)

3. W ramach czynności o których mowa w ust. ,l geodeta ma obowiązex
zbadania stanu prawnego tych nieruchomości' przeana|izowania zapiśów
w księgach wieczystych.

s2
Mapę sytuacyjno-wysokościową w ska|i .| :500 d/c projektowych pzyjętą do
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,'o ńto,ej ńowa * $ ł, n"jezv
wykonać w 3 egzemp|arzach oraz w wersji e|ektronicżnej.

Wiceprezydenta Miasta -

s3

Wykonawca zobowiązuje się zrea|izować pzedmiot zamówienia w terminie
do dnia
Pzekazanie przedmiotu umowy, o któĘ mowa W $1 potwierdzone zostanie
pisemn ie przez Zamawiającego.

1.

2.



3. odbiór przedmiotu umowy, o któĘ mowa w $1 nastąpi w siedzibie
Zamawiającego w maksyma|nym terminie 14 dni od daty zgłoszenia prac
do odbioru pzez Wykonawcę. Z czynności odbioru Zamawiający sporządza
protokół odbioru w dwóch egzemp|arzach' z których jeden, po podpisaniu przez
obie strony, ZamawiĄący wręcza Wykonawcy W dniu zakończenia czynności
odbioru. o dacie sporządzenia protokołu odbioru Zamawiający powiadomi
Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem.

4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentua|nych braków wskazanych
w protoko|e odbioru w terminie 7 dni od daty podpisania protokotu, chyba że
strony usta|ają inny termin.

5. ZamawiĄący oceni prawidłowość wykonania poprawek, o których mowa w ust. 3
w terminie 7 dni i dokona odpowiedniej adnotacji na obydwu egzemplarzach
protokołu odbioru.

6. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych mapy podziału.

s4
Do kierowania i koordynowania spraw związanych z rea|izaĄą umowy strony
wyznaczĄą następujące osoby:
ZamawiĄący' : Małgorzata Majczyna
Wykonawca

okreś|onego w $ 1
s

umowy1. Za wykonanie przedmiotu
wynagrodzen ie
w wysokości  . , . ' . . . . ' . ' ' . . ' .  zł netto + 23 o/o VAT . ' ' . ' . ' ' . . . . ' ' . ' 'zł

strony usta|ają

brutto (słown ie
złotych: )

2. Vlynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane
z uzyskaniem opinii i uzgodnień technicznych .

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. ,| jest niezmienne do zakończenia rea|izaĄi
wszystkich prac objętych niniejszą umową.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa W ust. 1 powinno byĆ zapłacone w ciągu 14 dni
od dnia przyjęcia bez uwag protokołem odbioru, dokumentacji projektowej przez
Zamawiającego i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę.

5. W przypadku odstącienia przez Zamawiającego od umowy W trakcie jej rea|izaĄi
z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie odpowiadające stopniowi zaawansowania prac, stwierdzonemu
p rotokółem spo rządzonym pzy udzia|e Zamawiaj ącego.

6. Strony zobowiązane są każda w swoim zakresie do współdziałania pzy
wykonywaniu niniejszej umovvy.

7' Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
dotyczących działa|ności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie
rea|izacji niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym
materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mÓgł się zetknąć.

s6
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyó dodatkowo w terminach uzgodnionych
z Wykonawcą dane, jakich brak wyłoni się w trakcie wykonywania umovvy, a których
niezbędności nie można było uprzednio przewidzieć.



s7
1. Na|ezności wykonawcy będą regu|owane w formie po|ecenia prze|ewu z rachunku

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w ciągu ,|4 dni od daty otzymania
faktury .

2' Płatnikiem faktur jest Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Rudowskiego 10;
NtP 771-27-98-771.

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie odebranie protokołem odbiorczym,
o którym mowa W $ 3, dokumentacji projeklowej bezzastrzeŻeń.

4. W przypadku zgłoszenia przez ZamawiĄącego zastrzeŻeń, wystawienie faktury
będzie mogło nastąpić po usunięciu braków.

s8
1. Wykonawca zapltaci Zamawiającemu następujące kary umowne :
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek oko|iczności, za które

odpowiada Wykonawca - 20o/o wlnaQrodzenia brutto okreś|onego W $ 5 ust. 1,
b) za zwłokę w rea|izacji umowy -0,25% wynagrodzenia brutto określonego w $ 5

ust. 1 za kaŻdy dzień zwłoki do 15% wańości brutto umowy. Po przekroczeniu
wysokości kar umownych odpowiadających '15% wańości brutto umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy,

c) za odstąpienie od umowy pzez Zamawiającego z winy Wykon awcy - 1oo/o
wańości brutto umowy,

d) za zwłokę w usunięciu wad -0,25o/o wynagrodzenia brutto okreś|onego w $ 5 ust.
1, za kaŻdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego p|zez Zamawiającego na
usunięcie wad .

2. ZamawiĄący zastzega sobie prawo do odszkodowania uzupe,łniającego'
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody .

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umovvy z przyczyn |eżących
po stronie Wykonawcy, Zamawiający oprócz kar okreś|onych w ust. 1c,
zachowuje prawo do kar umownych za zwłokę Wykonawcy.

se.1 . Wykonawca jest odpowiedzia|ny wzg|ędem Zamawiającego jeze|i przedmiot
umowy ma wady zmniejszające jej wańość, a w szczegó|ności odpowiada za
rozwiązanie niezgodne z przepisami.

2. ZamawiĄącemu, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy przysługuje prawo
żządania bezpłatnego usunięcia wad w terminie ' vvyznaczonym Wykonawcy bez
wzg|ędu na wysokość związanych z tym kosztów.

s 10
Strony usta|ają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonaÓ cesji
wierzyte|ności na rzecz osoby trzeciej.

s 11
Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

s12
1 . Zamawiający zastrzega sobie prawo odstącienia od umowy w przypadku

raż.ącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.
2, W razie wystąpienia istotnej zmiany oko|iczności powodującej' że Wykonanie

umowy nie |eży w interesie pub|icznym , czego nie było mozna przewidzieć w



chwi|i zawarcia umo\^Ą/ Zamawiający może odstącić od umovvy W terminie 2
tygodni od powzięcia wiadomości o Ęch oko|icznościach ' W takim pzypadku
Wykonawca moŻe żlądać wynagrodzenia na|eżnego mu z tytułu wykonania
części umowy.

1.

2.

s 13
W sprawach nieuregu|owanych niniejszą
Kodeksu Cywilnego.
Spory między stronami mogące wyniknąó
właściwy Sąd w Piotrkowie Trybunalskim.

umową zastosowanie mają przepisy

z rea|izacji umowy rozstzygać będzie

Umowę sporządzono w 2
Strony .

ZAMAW|AJĄCY:

s14
jednobzmiącychegzemplarzach, po 'l egz. dla każdĄ

IIVYKONAWGA:

(pieczęć i podpis osoby uprrł,,tłnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zaproszenie do sldadania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia

2011



FORMULARZ OF'ERTY
w postępowaniu o wańości zamówienia

nie przekraczającej równowańości kwoĘ 14 000 euro
na ..... . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

NIP:  . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGON:
Numer rachunku baŃowego:

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za rea|izację całości przedmiotu zamówienia:
a) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę notto:

ń', a wraz z ra|eżmym podatkiem VAT w wysokości
,..,. . . . , .Yo za cenę brutto: .... . . . . . . ' . . .  . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł.:

b) oferujemy termin realizacji zamówienia: '.'..'....... dni/Ęgodni, licząc od dnia
podpisania umowy;

3. oświadczam, iŻ zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami
Zamawiającego i ńe wnoszę do nich żadnych zastzeżzeft.

4. Załączlltkati do niniejszego fomrularza oferty stanowiącymi integralną część ofeĄ
są

pooplsany wzor umowy;

(pieczęć i podph osoby uprawnionej do
sWądąnią oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

a)
b)


