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                                   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
                                             na zadanie pn: „ Obsługa geodezyjna przedsiębiorstwa ” 
 
                                           
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                           Załącznik nr 1 do SIWZ  
 

  
                                FORMULARZ   OFERTOWY 
 
 
A.  ZAMAWIAJĄCY: 
 
                                      PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
                   Spółka z o.o. 
                                           97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 
                                            tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77 
                                                              www.pgk-radomsko.pl 
 
B.  WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 
1  

 
  

2  
 

  

 
 
C.  OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU KORESPONDENCJI OD ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

Nazwa firmy 
Adres 

 

Imię i nazwisko 
Adres 

 

Nr telefonu  
Nr faksu  

 
 
                  Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w ramach działalności 
sektorowej w oparciu o wewnętrzny regulamin udzielania zamówień obowiązujący w 
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku prowadzonym pod nazwą:  
 

 „ Obsługa geodezyjna inwestycji prowadzonych przez Przedsiębiorstwo   
                    Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ”, 
 

przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki 
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ). 
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                           SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
                                              na zadanie pn: „ Obsługa geodezyjna przedsiębiorstwa ” 
 
                                           
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
D. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z podziałem na poszczególne części, których   
     zakres określono w rozdziale I SIWZ za wynagrodzeniem w kwocie: 
 
E. Wykonanie map do celów w projektowych: 
    Cena netto za wykonanie mapy terenu o pow. 1 ha ………………………… zł 
    Stawka podatku VAT: ………%  kwota ……………………………………..zł 
    Cena brutto za wykonanie mapy terenu o pow. 1 ha ……………………. zł 
    Słownie: ………………………………………………………………………zł 
 
F. Tyczenie obiektów i urządzeń: 
    Cena netto tyczenia punktu osiowego ( w układzie x,y )…………………….. zł 
    Stawka podatku VAT: ………%  kwota ……………………………………...zł 
    Cena brutto tyczenia punktu osiowego ( w układzie x,y )………………… zł 
    Słownie: ……………………………………………………………………….zł 
    W cenie tej mieści się założenie reperu roboczego. 
 
G. Inwentaryzacja powykonawcza: 
    Cena netto inwentaryzacji studni……………………………………………....zł/studnię 
    Stawka podatku VAT: ………%  kwota ………………………………………zł 
    Cena brutto inwentaryzacji studni…………………………………………. zł/studnię 
    Słownie: ………………………………………………………………………..zł/studnię 
 
    Cena netto inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego ( 100 m )………………... zł 
    Stawka podatku VAT: ………%  kwota ……………………………………….zł 
    Cena brutto 100 m uzbrojenia podziemnego……………………………….. zł 
    Słownie: ……………………………………………………………………….. zł  
  
    Cena netto za inwentaryzację przyłącza wraz z inwentaryzacją sieci.………… zł 
    Stawka podatku VAT: ………%  kwota ……………………………………….zł 
    Cena butto za inwentaryzację przyłącza wraz z inwentaryzacją sieci.…… zł 
    Słownie: ……………………………………………...…………………………zł   
 
    Cena netto inwentaryzacji samodzielnego przyłącza .………………………… zł 
    Stawka podatku VAT: ………%  kwota ……………………………………….zł 
    Cena brutto inwentaryzacji samodzielnego przyłącza .…………………… zł 
    Słownie: ……………………………………………...…………………………zł   
 
Uwaga!  
Do cen za wykonanie map i inwentaryzację należy doliczyć przekazanie 
Zamawiającemu danych na nośniku cyfrowym ( dyskietka, płyta ). 
 
H. Oświadczam-oświadczamy*, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji  
     Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy  
     wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 
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                           SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
                                              na zadanie pn: „ Obsługa geodezyjna przedsiębiorstwa ” 
 
                                           
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
    
     Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania 
     całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi. 
I.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od  
     upływu terminu do składania ofert. 
J. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2015 r. 
K. Oświadczamy, że projekt umowy ( załącznik nr 6 ) został przez nas zaakceptowany i   
     zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na  
     wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez  
     Zamawiającego.  
L. Oświadczamy, że podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie na okres ważności  
     umowy. 
M. Oświadczamy, że wadium w kwocie …………. zł zostało wniesione w dniu …………….. 
     w formie ……………………………………………………………………………………. 
     Wskazujemy nr konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu: 
     ……………………………………………………………………………………………… 
                                / wypełnia Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu / 
     Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy.  
 
N. Oświadczamy, że prace będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi  
     Normami, Instrukcjami Branżowymi. 
O. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ...................................................................................................................................... 
2) ...................................................................................................................................... 
3) ....................................................................................................................................... 
4) ....................................................................................................................................... 
5) ....................................................................................................................................... 
6) ....................................................................................................................................... 
7) ....................................................................................................................................... 
 
P. Podpis(y): 
 

Lp Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby 
(osób) 
upoważnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszej Oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 
(ów) 

Miejscowość i 
data 

1  
 

   

2  
 

   

 
 
 ------------------------------- 
* niepotrzebne skreślić                                                                              
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                                                                                                            Załącznik nr 2 do SIWZ  

 
 
 
                                 Oświadczenie 

 
       o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie        
       publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy ....................................................................................................................... 
 
Telefon/faks.................................................................................................................................. 
                                                            
                  Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

 „ Obsługę geodezyjną inwestycji prowadzonych przez Przedsiębiorstwo   
                    Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ”, 

 
ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako 
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że: 
 
spełniam(y) warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, dotyczące: 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;      
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
   wykonania  zamówienia;  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
........................................................                                                     ……………………………… 
         ( miejscowość  i data )                                                              ( podpis osób(-y) uprawnionej 
                                                                                                               do składania oświadczenia 
                                                                                                               woli w imieniu wykonawcy ) 
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                                                                                                             Załącznik nr 3 do SIWZ  
 
                                                                                      
                                                    Oświadczenie1 

 
o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o  których 
mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
 
Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy ....................................................................................................................... 
 
Telefon/faks.................................................................................................................................. 
                                                            
                   Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

 „ Obsługę geodezyjną inwestycji prowadzonych przez Przedsiębiorstwo   
                    Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ”, 

 
ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako 
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że: 
 
nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, które brzmią: 
 
Art. 24. 1. Z  postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 
1 ) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę  nie wykonując  zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali   
     zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie  
     mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które  
     uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia  
     publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które  
    wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej  
    nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła   
    co najmniej 5% wartości umowy; 
2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację  lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem  
     wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem  
     sądu, jeżeli układ nie  przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 
3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub  
     zdrowotne, z  wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,  
     rozłożenie  na  raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o  
     udzielenie  zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo  
     przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne  
     przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  
     przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku  mających  na celu popełnienie przestępstwa lub  
     przestępstwa skarbowego; 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z  
     postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę  
     zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi  
    gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych, a także za  
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      przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku  mających na celu  
     popełnienie przestępstwa lub  przestępstwa  skarbowego; 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
     związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących  
     pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko  
     obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także  
     za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu   
     popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 
     przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko  
     prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo  
     przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne przestępstwo popełnione w celu  
     osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo  udziału w  
     zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub  przestępstwa  
     skarbowego; 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo  
     popełnione w  związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób  
     wykonujących pracę  zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,  
     przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub  inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia  
     korzyści majątkowych,  a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie  
     albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub  przestępstwa skarbowego; 
9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 
      odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w   
       art.9lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom    
      przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.,poz.769 ) – przez okres 1  
      roku  od  dnia uprawomocnienia się wyroku; 
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo- 
      akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza  
      lub urzędującego  członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w  
      art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom  
      przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia  
      uprawomocnienia się wyroku.   
 
 
 
 
 
 
 
 
   ……………………………….                                                        ………………………………… 
 
         ( miejscowość  i data )                                                              ( podpis osób(-y) uprawnionej 
                                                                                                               do składania oświadczenia 
                                                                                                               woli w imieniu wykonawcy ) 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                         
1 Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o    
   zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie  
   zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z Wykonawców   
   osobno.  
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                                                                                                             Załącznik nr 4 do SIWZ  
 

 
 

                             Doświadczenie zawodowe  
 
 
Wykaz zrealizowanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym       
okresie, potwierdzających spełnianie warunku określonego w Rozdziale IV ust. 9 siwz.  
 
 
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………............................................... 
 
Adres: ......................................................................................................................................... 
 
Numer tel. ................................................ Nr faksu: ................................................................. 
 
 
 

Daty wykonania 
zamówienia 

Przedmiot 
zamówienia  

( nazwa i 
lokalizacja 

usługi ) 

Wartość 
zamówienia  
(z VAT) za 

którą 
wykonawca był 
odpowiedzialny 

Data 
rozpoczęcia 
(dd/mm/rr) 

Data 
zakończenia 
(dd/mm/rr) 

Podmiot, dla 
którego 

realizowane 
było 

zamówienie 

Ocena 
Zamawiającego 
w załączonym 
dokumencie 

     
     
     
     
     

Dokumenty 
potwierdzające 

należyte 
wykonanie 

usługi 
      
 
Do wykazu należy dołączyć dokumenty od podmiotów, dla których wykonywane było 
zamówienie potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie. 
 
    
 
 
 
 
…………………………………..                                                     …………………………………………….. 
       (miejscowość, data)                                                                    ( Podpis osoby uprawnionej do składania   
                                                                                                                 oświadczeń woli w imieniu Oferenta) 
        
                  
 
                                        
UWAGA:  
Lista ta może być wydłużona, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 
 
 



 8 

                                                                                                             Załącznik nr 5 do SIWZ  
 
 
Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................. 
 
Adres: ........................................................................................................................................ 
 
Numer tel.: ................................................ Nr faksu: ................................................................. 
 
 
                                         Potencjał kadrowy 
 
Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz                      
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich 
czynności. 
 
 
 
Nazwisko i imię 

 
  Funkcja ( rola ) w 
realizacji zamówienia  

 
Wykształcenie 

Posiadane 
kwalifikacje (rodzaj 

 i numer uprawnień) 

 
Doświadczenie 

zawodowe 
( praktyka w 

latch ) 
 

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

 
 
Załącznik należy przygotować w oparciu o warunki i wymagania Zamawiającego określone w  
Rozdziale IV pkt 10 siwz. 
 
 
 
 .......................................................                                                   ……………………………….. 
           ( miejscowość  i data )                                                                                        ( podpis osób(-y) uprawnionej 
                                                                                                                                         do składania oświadczenia 
                                                                                                                                         woli w imieniu Oferenta ) 
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                                                                                                           Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
                                          
 
                               UMOWA  Nr TR ……/2014     ( PROJEKT )   
 
 
zawarta w dniu ……………….. r. w Radomsku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki  
Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Stara Droga 85, wpisanym do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, 
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  
0000045812, Regon 590585041, NIP 772-010-01-76 z kapitałem zakładowym w 
wysokości 52.244.500,00 PLN zwanym dalej " Zamawiającym ", reprezentowanym przez 
Zarząd, w imieniu którego występuje:  
 
1. Prezes Zarządu   -   Wiesław Kamiński 
 
a firmą: …………………………………………………………………………………………. 
wpisaną do …………………………….. pod numerem …………………. zwaną w dalszej 
części umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego występuje: 
 
1. …………………………………. 
 
NIP  ……………………………….             REGON   …………………………… 
 
została zawarta umowa następującej treści:                                                                                                                           
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w 
przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym w ramach działalności sektorowej w oparciu o 
wewnętrzny regulamin udzielania zamówień obowiązujący w Przedsiębiorstwie. 
 
                                                                       § 1 
 
   Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie: 
 - bieżącej obsługi geodezyjnej inwestycji prowadzonych przez Zamawiającego. 
 
                                                                       § 2 
 
    Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2015 r. 
 
                                                                       § 3 

 
1. Zakres i termin wykonania poszczególnych robót ustalany będzie każdorazowo w formie   
    zlecenia, a w przypadku nie uzgodnienia terminu Wykonawca będzie zobowiązany  
    wykonać usługę w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania zlecenia. 
2. W przypadku wystąpienia robót nie ujętych w niniejszej umowie Strony przeprowadzą   
    negocjacje dotyczące ceny usługi, sporządzą protokół negocjacyjny i na jego podstawie  
    zostanie sporządzony aneks do umowy.  
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                                                                       § 4 
 

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy, a 
przede wszystkim: 

- kodeks cywilny 
- prawo budowlane 
- polskie normy, normy branżowe, instrukcje branżowe. 

 
                                                                        § 5 
 
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z przyjętą ofertą przysługuje    
    wynagrodzenie za wykonane jednostki rzeczowe w wysokości:  
 
 
A. Wykonanie map do celów w projektowych: 
    Cena netto za wykonanie mapy terenu o pow. 1 ha ………………………… zł 
    Stawka podatku VAT: ………%  kwota ……………………………………..zł 
    Cena brutto za wykonanie mapy terenu o pow. 1 ha ……………………. zł 
    Słownie: ………………………………………………………………………zł 
 
B. Tyczenie obiektów i urządzeń: 
    Cena netto tyczenia punktu osiowego ( w układzie x,y )…………………….. zł 
    Stawka podatku VAT: ………%  kwota ……………………………………...zł 
    Cena brutto tyczenia punktu osiowego ( w układzie x,y )………………… zł 
    Słownie: ……………………………………………………………………….zł 
    W cenie tej mieści się założenie reperu roboczego. 
 
C. Inwentaryzacja powykonawcza: 
    Cena netto inwentaryzacji studni……………………………………………....zł/studnię 
    Stawka podatku VAT: ………%  kwota ………………………………………zł 
    Cena brutto inwentaryzacji studni…………………………………………. zł/studnię 
    Słownie: ………………………………………………………………………..zł/studnię 
 
    Cena netto inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego ( 100 m )………………... zł 
    Stawka podatku VAT: ………%  kwota ……………………………………….zł 
    Cena brutto 100 m uzbrojenia podziemnego……………………………….. zł 
    Słownie: ……………………………………………………………………….. zł  
  
    Cena netto za inwentaryzację przyłącza wraz z inwentaryzacją sieci.………… zł 
    Stawka podatku VAT: ………%  kwota ……………………………………….zł 
    Cena butto za inwentaryzację przyłącza wraz z inwentaryzacją sieci.…… zł 
    Słownie: ……………………………………………...…………………………zł   
 
    Cena netto inwentaryzacji samodzielnego przyłącza .………………………… zł 
    Stawka podatku VAT: ………%  kwota ……………………………………….zł 
    Cena brutto inwentaryzacji samodzielnego przyłącza .…………………… zł 
    Słownie: ……………………………………………...…………………………zł   
 
2. Powyższe ceny  obejmują przekazanie Zamawiającemu danych na nośniku cyfrowym  
    ( dyskietka, płyta ). 
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 3. Podane wyżej ceny obejmują wszystkie koszty Wykonawcy ( pracę, czynności,    
     opracowania i uzgodnienia niezbędne dla kompleksowego opracowania przedmiotu  
     zamówienia ). 
 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 nie podlega zmianie na okres ważności umowy.  
 5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w  
     przypadku gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia,  
     związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie  
     zmiany wysokości stawki podatku VAT ).    
 6. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie  
      netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego  
      podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 
 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego  
   z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
                                                                     § 6 

 
   Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu: 
1. Mapy do celów projektowych – w postaci 1 egzemplarz matrycy lewostronnej i 3  
    egzemplarze światłokopii, a obiekty do 1 ha - 4 kserokopie mapy. 
2. Inwentaryzacje – w postaci podwójnych egzemplarzy całych sekcji mapy zasadniczej ( w  
    zakresie opracowania) oraz 2 egzemplarze mapki przeglądowej ( w zakresie opracowania ). 
3. Szkice inwentaryzacyjne. 
4. Wykaz współrzędnych geodezyjnych pomierzonych studni stanowiący załącznik do  
    wykonanej inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej. 
5. Przekazanie Zamawiającemu danych wraz ze szkicem punktów na nośniku numerycznym. 
6. Szkice geodezyjne – 2 egzemplarze. 
                                                                       § 7 
 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi ze szczególną starannością i precyzją i zdaje 
sobie sprawę z ewentualnego zakresu szkód, jakie mogą wyniknąć wskutek braku 
dokładności przy wykonywaniu robót prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie wcześniej 
geodezyjnie zinwentaryzowanych obiektów. 
 
                                                                       § 8 

 
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane usługi nastąpi, na podstawie faktury  
    wystawionej przez Wykonawcę.  
2. Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół odbioru poszczególnych usług podpisany  
    przez Strony.  
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według wystawianych przez  
    niego faktur w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia ( otrzymania ) faktury i  
    zatwierdzeniu ich przez zamawiającego chyba, że w tym terminie Zamawiający  
    zakwestionuje na piśmie jakość wykonanych usług objętych fakturą lub kwotę faktury.     
    Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą  
    wynagrodzenia lub jego częścią.  
4. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia następować będzie w formie przelewu z  
    rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.   
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§ 9 
 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  
    leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  
    umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia  
    wiadomości o powyższych okolicznościach.  
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu  
    wykonania części umowy.  
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
    takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
  

§ 10 
 
    Poza przypadkiem, o którym mowa w § 9, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od  
    umowy  w następujących sytuacjach:  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  
a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz  
    nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  
a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych  
    okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  
3. Postanowienie § 9 punkt 3 stosuje się odpowiednio.  
 

§ 11 
 
Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na każdą wykonaną usługę przy czym termin tej 
gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru danej usługi przez Zamawiającego. 
 

§ 12 
 
1. Strony ustalają odpowiedzialnośc za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w   
    formie kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej podanych wypadkach i  
    wysokościach:  
-   w  wysokości 10.000,00 zł, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności,  
    za które odpowiada Wykonawca, 
-   w  wysokości 200,00 zł za zwłokę w oddaniu określonego w zleceniu poszczególnego  
     zadania za każdy dzień opóźnienia. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w niżej podanych wypadkach i  
    wysokościach:   
-  w  wysokości 10.000,00 zł w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu  
   okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem , o którym  
   mowa w § 10.  
4. W wypadku gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody,  
    Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  

 
 
 
 



 13 

§ 13 
 

1. W zakresie jakości prac geodezyjnych obowiązują Strony przepisy Głównego Urzędu  
    Geodezji i Kartografii. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia  
    specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 14 
 

1. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzania nowych  
    postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu  
    należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,  
    że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było  
    przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej  
    umowy, wymagają formy pisemnej, w drodze aneksu i zgody obu Stron pod rygorem  
    nieważności takich zmian.  
3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy, co do których Strony nie  
    doszły do porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby  
    Zamawiającego.  

§ 15 
 

    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem, po     
    jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

§ 16 
 
    Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 
 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
2. Formularz ofertowy. 
 

 
 
 
 
       ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA:                                                             
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                                                                                                             Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
 
 
 
                                                 OŚWIADCZENIE  
                      DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na:  
 
 

„ Obsługę geodezyjną inwestycji prowadzonych przez Przedsiębiorstwo   
                    Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ”, 

 
 
 w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 informuję, że: 
 
* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, 
* należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,  
    w skład której wchodzą następujące podmioty: 
 
 
Lp. Nazwa Adres 
1.   
2.   
3.   
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................                                                   ……………………………….. 
           ( miejscowość  i data )                                                                                        ( podpis osób(-y) uprawnionej 
                                                                                                                                         do składania oświadczenia 
                                                                                                                                         woli w imieniu Oferenta ) 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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