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Pieczec Wykonawcy

ZALACZNIK NR 1

do specyfikacji

Fonnularz ofertowy
<.

POWIAT POZNANSKI

ul. Jackowskiego 18
60-509Poznan

OFERTA

Ja(My) nizej podpisany(i) """""""""""""'"

dzialajacw imieniu i na rzecz ...............................................................................................

""""""""""""""""""

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu na wykonanie prac geodez.xjno-kartograficznych
dotyczacych:

opracowania numerycznej, obiektowej mapy katastralnej w systemie Geo-

Info 2000 oraz numerycznej nakladki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info
-

2000 dla obrebu ewidencyjnego miasto Swarzedz w gminie Swarzedz,

województwo wielkopolskie, skladamy niniejsza oferte~

1) Etap 1 - wykonanie numerycznej, obiektowej mapy katastralnej w systemie Geo-Info 2000 dla
obrebu ewidencyjnego miasto Swarzedz w gminie Swarzed

Slownie wartosc netto zl: ...................................................................................................

Slownie wartosc brutto zl: .................................................................................................

2) Etap 2 - opracowanie numerycznej nakladki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info 2000 dla
obrebuewidencyjn~gomiastQ~~(lrz~~;z:wgminieSwarzedz.

!
f

Slownie wartosc netto zl: ...................................................................................................

Slownie wartosc brutto zl: .................................................................................................

Wartosc zl
Podatek VAT

Wartosc zl

netto brutto

% Zl

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

Wartosc zl
Podatek VAT

Wartosc zl

netto brutto

% Zl

....................... ........... ................................ .......................
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Wykonanie calosci unktach 1 i 2):

Wartosc zl
Podatek VAT

Wartosc zl

bruttonetto

% Zl .
1)

2)

RAZEM:

Slownie wartosc netto zl: ...................................................................................................

Slownie wartosc brutto zl: .................................................................................................

Oswiadczamy, ze:

l. Zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia i nie

wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

2. Pozyskalismy wszystkie informacje pozwalajace na sporzadzenie oferty oraz

wykonanie w/w zamówienia.

3. Zawarte we wzorze umowy warunki zostaly przez nas zaakceptowane

i zobowiazujemy sie w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Oferta zostala zlozona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych

od nr do nr .

4. Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach od
do stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie moga byc ogólnie udostepnione.
Swiadom odpowiedzialnosci karnej oswiadczam, ze zalaczone do oferty dokumenty

opisuja stan prawny i faktyczny, aktualny na dzien zlozenia oferty ( art. 297 k.k.)

, dn. .......................... .

( pieczatka i podpis wykonawcy lub
upowaznionego przedstawiciela)

.~
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Pieczec Wykonawcy

ZALACZNIK NR 2

do specyfikacji

WYKAZ
ZAMÓWIEN ZREALIZOWANYCH

PRZEZ WYKONAWCE W CIAGU OSTATNICH 3 LAT
(rozpoczetych i zakonczonych w okresie 2002-2004 f. )

Nazwa i adres Wykonawcy

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

.
( pieczatka i podpis Wykonawcy lub

upowaznionego przedstawiciela)

Dolaczyc posiadane referencje

~.

~

Zamawiajacy Opis Wartosc Udzial
Okres realizacjiLp. ( adres + nr Wykonawca zamówienia PLN w%

telefonu) -

Rozpoczecie Zakonczenie
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Pieczec Wykonawcy

ZALACZNIK NR 3

do specyfikacji

"

WYKAZ POTENCJALU PRODUKCYJNEGO

Niniejszym wykazuje personel wraz z doswiadczeniem
oraz posiadanymi uprawnieniami, który zamierzam zaangazowac

w realizacje niniejszego Zamówienia oraz sprzet i oprogramowanie

1. Kadra planowana do zaangazowania w realizacje Zamówienia

~

Doswiadczenie
Przewidywana

Lp Imie nazwisko Wyksztalcenie
Posiadane funkcja przy

zawodowe uprawniema realizacji
zadania

-
1

2

3

4

5
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2. Osoby z doswiadczeniem w zakresie opracowan numerycznej, obiektowej mapy katastralnej
oraz numerycznej nakladki uzbrojenia terenu

LP Imie i nazwisko

Podpis

1

2

3

4

5

6

~

Nazwa obiektu Nazwa i adres
zamawiajacego

Osoba odbierajaca
obiekt

data odbioru

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

r--- -

..
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3. Sprzet i oprogramowanie planowane do wykorzystania podczas realizacji Zamówienia

3.1 Sprzetkomputerowy tzn.: redakcyjne stacje robocze

3.2 Oprogramowanie

Lp.
Liczba

instalacjiNazwa/producent Wersja/rok

1 .

2

3

4

5

Podpisal: .......................................
( Upelnomocniony przedstawiciel)

, dnia ......................

Lp. Nazwa/model Rok produkcji Liczba

1

2

3

4

5
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r

Nazwa fIm1Y:.................
NIP:.....................
Adres...................

Zal!cznik nr 4

Oswiadczenie Wykonawcy
Przystepujac do udzialu w postepowaniuo udzieleniezamówieniapublicznegow trybie przetargu
nieograniczonego,zgodniez art. 22 ust. 1 ustawy-Prawo zamówienpublicznych,oswiadczam,ze:

1. Posiadamyuprawnienia niezbedne do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci;
b Posiadamy niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponujemy osobami

zdolnymi do wykonaniazamówienia;
3. Znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i fmansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. l i ust. 2 ustawy,

który mówi, iz :
" Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie:
l) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich trzech lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode nie

wykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia
wszczecia postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za
które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono;
3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub

zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziana prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie
na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z
postepowaniemo udzielenie zamówienia publicznego, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych,

5) spólkijawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem
o udzielenie zamówienia,przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwopopelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w
zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo- akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia
korzysci majatkowych;

8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;

10) wykonawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa w art.22 ust. !pkt 1-3;
11) wykonawców, którzy wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania lub

poslugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci;
12) wykonawców, którzy zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania;
13) wykonawców,którzy nie zlozyli oswiadczenia o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów

potwierdzajacych spelnienie tych warunków;
14) wykonawców, którzy nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie

zgodzili sie na przedluzenie okresu zwiazania oferta.
Po zapoznaniu sie z warunkami zamówienia, akceptuje je bez zastrzezen.

, dn. ............................ ...... .......
(podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

~
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UMOWA NR PROJEKT

Zawarta w dniu 2005r. w Poznaniu pomiedzy:
POWIATEM POZNANSKIM

reprezentowanym przez Zarzad w imieniu którego dziala:
Starosta Poznanski - Pan Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznanski - Pan Marek Wozniak
zwanym w dalszej czesci Zamawiajacym
a firma:
z siedziba w:
reprezentowana przez:
zwana w dalszej czesci Wykonawca

.

Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w
trybie przetargu nieograniczonego art. 39 zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawozamówien publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177 ze zm.)

§1
Wykonawcazobowiazuje sie opracowac Zamawiajacemu:
1) Etapl - numeryczna, obiektowa mape katastralna w systemie Geo-Info 2000 dla obrebu

ewidencyjnego miasto Swarzedz w gminie Swarzedz, województwo wielkopolskie
2) Etap 2- numeryczna nakladke uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info 2000 dla obrebu

ewidencyjnego miasto Swarzedz-w gminie Swarzedz, województwo wielkopolskie.

§2
1. Wymagania techniczne dotyczace prac okreslaja WARUNKITECHNICZNEstanowiace
. zalaczniknr 5 do specyfikacjiistotnychwarunkówzamówienia.

2. Przedmiot umowy Wykonawca wykona z wlasnych materialów.
3. PodzleceniepracinnejfirmiewymagazgodyZamawiajacego.

§3
1. Ustala sie, ze wykonanie zamówienia ujetego w § 1 pkt 1 nastapi w okresie do

28.02.2006r.
2. Ustala sie, ze wykonanie zamówienia ujetego w § 1 pkt 2 nastapi w okresie do

31.10.2006r.

§4
1. Wynagrodzenie (cene umowna) za wykonanie calosci prac okreslonych w § 1 pkt 1

umowy,
ustala sie w wysokosci zl brutto (slownie )
w tym podatek VAT ........................

2. Wynagrodzenie (cene umowna) za wykonanie calosci prac okreslonych w § 1 pkt 2
umowy,
ustalasie w wysokosci " zl brutto(slownie )
w tym podatek VAT .

3. Wynagrodzenie (cene umowna) za calosc przedmiotu zamówienia okreslonego w § 1 pkt
1 i pkt 2 umowy ustala sie w wysokosci: zl brutto
(slownie )
w tym podatek VAT ".............................

) A
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Strony w trakcie trwania niniejszej Umowy wykluczaja mozliwosc zmIany ceny
przedmiotu zamówienia.

§5
1. Wykonawcajest zobowiazany do prowadzeniadziennika robót.
2. Zamawiajacy jest uprawniony do przegladania dziennika robót, kontrolowania postepu i

jakosci prac oraz wpisywania uwag i zalecenprzez upowaznionego do tego pracownika.

§6
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o dniu gotowosci do odbioru opracowania, a

Zamawiajacy przeprowadzi odbiór w terminie uzgodnionym przez strony.
2. Z czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokól, który po podpisaniu przez obie

strony doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

§7
Wykonawca jest zobowiazany w toku czynnosci odbioru doreczyc Zamawiajacemu
kompletna dokumentacje techniczna.

§8
Rozliczenie finansowe za wykonan~e opracowan o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 umowy
nastapi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokoly odbioru
dla kazdego etapu oddzielnie.

§9
1. W razie stwierdzenia w trakcie czynnosci odbioru wad powstalych z przyczyn, za które

odpowiada Wykonawca, nie nadajacych sie do usuniecia, a wady te umozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy
obnizy wynagrodzenie (cene umowna) odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej.

2. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rekojmi wad powstalych z przyczyn
za które odpowiada Wykonawca, nie nadajacych sie do usuniecia, a wady te
uniemozliwiajauzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem-
Zamawiajacy moze odstapic od Umowy lub zadac wykonania Umowy po raz drugi.
Koszty zwiazane z realizacja nowej Umowy poniesie w calosci Wykonawca.

§ 10
1. Wykonawca zobowiazany jest zaplacic Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci:

al 15% ceny umownej okreslonej w § 4 pkt 3 umowy w przypadku odstapienia od
Umowy z powodu okolicznosci, za które odpowiada Wykonawca. Wykonawca moze
odstapic od wykonania Umowy jedynie do czasu przystapienia do jej realizacji.
Po rozpoczeciu prac przez Wykonawce zastosowanie beda mialy postanowienia
w § 9 pkt 2,

bl 0,2% ceny umownej za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu Umowy,
ci 10% ceny umownej za zgloszenie do odbioru przedmiotu Umowy z wadami,
dl 0,5% ceny umownej za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy

odbiorze lub w okresie rekojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na termin usuniecia
wad.

2. W przypadku, gdy szkoda przewyzsza wysokosc zastrzezonych kar umownych
Zamawiajacemu przysluguje prawo zadania odszkodowania do pelnej wysokosci

4
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poniesionejszkody.

§11
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapic od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszychokolicznosciach.

§12
Zmianyniniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13
Naleznosc za wykonana i przyjeta bez zastrzezen prace, platna bedzie przelewem z konta
Zamawiajacegow terminie 14 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury wystawionej
zgodniez § 8.

§ 14
Uprawnieniaz tytulu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady fizyczne pracy wygasaja z
uplywemroku od dnia jej odbioru.

§ 15
W sprawachnie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksucywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 16
Wszelkie spory mogace wyniknac w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegaja
orzecznictwusadu powszechnego, wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§ 17
Umowe sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONA WCA

l
llAr.k:A PRAWNY

se~i~ Foltynowicz


