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Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Dyrektywa 2004/18/WE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 

Miasto Ruda Śląska 
Plac Jana Pawła II Nr 6 
Osoba do kontaktów: Anna Bokisz 
41-709 Ruda Śląska 
POLSKA 
Tel.: +48 322449094 
E-mail: zamowienia@ruda-sl.dt.pl 
Faks: +48 322487348 

Adresy internetowe:  

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rudaslaska.bip.info.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: 
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na 
adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej 
Agencja/urząd regionalny lub lokalny 
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 



Ogólne usługi publiczne 
Środowisko 
Zdrowie 
Budownictwo i obiekty komunalne 
Edukacja 
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia 

II.1)Opis 
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 
Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (21 podziałów). 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 
dostawy lub świadczenia usług 
Usługi 
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi 
inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi 
konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych 

Kod NUTS PL22A 

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów (DSZ) 
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej 
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu 
Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla 
potrzeb bieżącej działalności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda 
Śląska: 
a/ nieruchomości własności Gminy - 20 podziałów dla nieruchomości położonych: 
— ul. 1 Maja Postanowienie nr AM.6831.2.35.2011 z dnia 19.10.2011r., 
— ul. Pancernych-Chłopska Postanowienia nr AM. 6831.2.34.2011 z dnia 4.10.2011r., 
— ul. Eugeniusza Romera i Konstantego Ciołkowskiego Postanowienie nr 
AM.6831.2.33.2011 z dnia 04.10.2011r., 
— ul. ks. Józefa Niedzieli Postanowienie nr AM.6831.2.8.2011 z dnia 8.4.2011r., 
— ul. Kingi-Na Piaski, Postanowienie nr AMG.6831.2.16.2011 z dnia 4.4.2011r., 
— ul. Gen.Hallera, Postanowienie nr AMG.74302-88/10 z dnia 4.11.2010r., 
— ul. Kalinowej, Postanowienie nr AMG.74302-74/10 z dnia 16.9.2010r., 
— ul. Gen.Hallera, Postanowienie nr AMG.74302-86/10 z dnia 4.11.2010r., 
— ul. Jesionowej, Postanowienie nr AMG.74302-87/10 z dnia 5.11.2010r., 
— ul. Młyńskiej, Postanowienie nr AM.6831.2.21.2011 z dnia 29.7.2011r., 
— ul. ks.Stanisława Bisty, Postanowienie nr AM.6831.2.20.2011 z dnia 15.7.2011r., 
— ul. Akacjowa-Leszczynowa Postanowienie nr AMG.74302-79/10 z dnia 6.7.2011r., 
— ul. Energetyków, Postanowienie nr AMG.74302-95/10 z dnia 13.12.2010r., 
— ul. Kingi, Postanowienie nr AM.6831.2.22.2011 z dnia 26.8.2011r., 
— ul. Gwareckiej, Postanowienie nr AM.6831.2.30.2011 z dnia 22.8.2011r, 
— ul. Oświęcimska, Postanowienie nr AMG.74302-12/10 z dnia 9.3.2010r. oraz 
Postanowienie nr AMG.74302-12/10 z dnia 16.11.2011r., 



— ul. Polna, Postanowienie nr AMG.74302-16/10 z dnia 9.3.2010r, 
— ul. Edmunda Kokota, postanowienie nr AMG.74302-18/10 z dnia 11.3.2010r. oraz 
AMG.74302-18/10 z dnia 18.8.2010r., 
— ul. Szczęść Boże, Postanowienie nr AM.6831.2.37.2011 z dnia 17.11.2011r., 
— ul. Ignacego Kaczmarka – Kochłowickiej, Postanowienie nr AM.6831.2.40.2011 z dnia 
1.12.2011r. b/ nieruchomości własności Skarbu Państwa – 1 podział – nieruchomość 
położona przy ul. Górnej, Postanowienie nr AM.6831.2.17.2011 z dnia 12.7.2011r. 
Zakres prac do wykonania: Przedmiotowe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz z aktualnymi wytycznymi Biura Geodety Miasta Ruda Śląska. Zakres 
prac nie obejmuje opracowania wstępnych projektów podziałów. Zamawiający informuje, iż 
w trakcie niektórych podziałów może zaistnieć konieczność wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości, lub zmiany powierzchni starej działki co Wykonawca powinien przewidzieć 
przy szacowaniu kosztów wykonywania usługi. Zamawiający nie będzie ponosił 
dodatkowych kosztów za ich sporządzenie. 
Informuje się, iż dla ww. podziałów należy ustalić wszystkie granice działki pierwotnej i 
określić nowe powierzchnie dla wszystkich nowopowstałych działek. 
W przypadku zbywania przez Miasto nieruchomości będącej przedmiotem podziału 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania ponownego wskazania granic przez 
Wykonawcę nowonabywcom nieruchomości w terminie 2 lat od uprawomocnienia się decyzji 
o podziale. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ). 
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
II.1.8)Części 
To zamówienie podzielone jest na części: tak 
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części 
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia 
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: 
Szacunkowa wartość bez VAT: 363 000,00 PLN 
II.2.2)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.3)Informacje o wznowieniach 
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie 
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji 

Informacje o częściach zamówienia 

Część nr: 1 Nazwa: ul. 1 Maja 
1)Krótki opis 
Ul. 1 Maja Postanowienie nr AM.6831.2.35.2011 z dnia 19.10.2011 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 



Szacunkowa wartość bez VAT: 2 900,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 70 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
I etap w terminie: 70 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 
Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 2 Nazwa: ul. Pancernych-Chłopska 
1)Krótki opis 
Ul. Pancernych-Chłopska Postanowienia nr AM. 6831.2.34.2011 z dnia 4.10.2011 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 800,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 80 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
I etap w terminie: 80 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 



Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 3 Nazwa: ul. Eugeniusza Romera i Konstantego Ciołkowskiego 
1)Krótki opis 
Ul. Eugeniusza Romera i Konstantego Ciołkowskiego Postanowienie nr AM.6831.2.33.2011 
z dnia 4.10.2011 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 500,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 80 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
I etap w terminie: 70 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 
Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 4 Nazwa: ul. ks. Józefa Niedzieli 
1)Krótki opis 
Ul. ks. Józefa Niedzieli Postanowienie nr AM.6831.2.8.2011 z dnia 8.4.2011 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 000,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 80 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 



I etap w terminie: 80 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 
Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 5 Nazwa: ul. Kingi-Na Piaski 
1)Krótki opis 
Ul. Kingi-Na Piaski, Postanowienie nr AMG.6831.2.16.2011 z dnia 4.4.2011 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 
Szacunkowa wartość bez VAT: 60 000,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 120 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
I etap w terminie: 120 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 
Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 6 Nazwa: ul. Gen.Hallera 



1)Krótki opis 
Ul. Gen.Hallera, Postanowienie nr AMG.74302-88/10 z dnia 4.11.2010 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 000,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 80 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
I etap w terminie: 80 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 
Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 7 Nazwa: ul. Kalinowej 
1)Krótki opis 
Ul. Kalinowej, Postanowienie nr AMG.74302-74/10 z dnia 16.9.2010 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 200,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 70 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
I etap w terminie: 70 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 



wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 
Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 8 Nazwa: ul. Gen.Hallera 
1)Krótki opis 
Ul. Gen.Hallera, Postanowienie nr AMG.74302-86/10 z dnia 4.11.2010 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 900,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 70 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
I etap w terminie: 70 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 
Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 9 Nazwa: ul. Jesionowej 
1)Krótki opis 
Ul. Jesionowej, Postanowienie nr AMG.74302-87/10 z dnia 5.11.2010 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 



Szacunkowa wartość bez VAT: 4 500,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 70 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
I etap w terminie: 70 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 
Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 10 Nazwa: ul. Młyńskiej 
1)Krótki opis 
Ul. Młyńskiej, Postanowienie nr AM.6831.2.21.2011 z dnia 29.7.2011 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 900,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 70 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
I etap w terminie: 70 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 



Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 11 Nazwa: ul. ks.Stanisława Bisty 
1)Krótki opis 
Ul. ks.Stanisława Bisty, Postanowienie nr AM.6831.2.20.2011 z dnia 15.7.2011 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 500,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 70 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
I etap w terminie: 70 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 
Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 12 Nazwa: ul. Akacjowa-Leszczynowa 
1)Krótki opis 
Ul. Akacjowa-Leszczynowa Postanowienie nr AMG.74302-79/10 z dnia 6.7.2011 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 
Szacunkowa wartość bez VAT: 24 000,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 120 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
I etap w terminie: 120 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 



— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 
Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 13 Nazwa: ul. Energetyków 
1)Krótki opis 
Ul. Energetyków, Postanowienie nr AMG.74302-95/10 z dnia 13.12.2010 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 000,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 100 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
I etap w terminie: 100 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 
Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 14 Nazwa: ul. Kingi 
1)Krótki opis 
Ul. Kingi, Postanowienie nr AM.6831.2.22.2011 z dnia 26.8.2011 r. 



2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 000,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 80 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
I etap w terminie: 80 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 
Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 15 Nazwa: ul. Gwareckiej 
1)Krótki opis 
Ul. Gwareckiej, Postanowienie nr AM.6831.2.30.2011 z dnia 22.8.2011 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 000,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 80 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
I etap w terminie: 80 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 



Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 
Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 16 Nazwa: ul. Oświęcimska 
1)Krótki opis 
Ul. Oświęcimska, Postanowienie nr AMG.74302-12/10 z dnia 09.03.2010r. oraz 
Postanowienie nr AMG.74302-12/10 z dnia 16.11.2011 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 800,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 70 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
I etap w terminie: 70 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 
Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 17 Nazwa: ul. Polna 
1)Krótki opis 
Ul. Polna, Postanowienie nr AMG.74302-16/10 z dnia 9.3.2010 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 200,00 PLN 



4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 80 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
I etap w terminie: 80 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 
Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 18 Nazwa: ul. Edmunda Kokota 
1)Krótki opis 
Ul. Edmunda Kokota, postanowienie nr AMG.74302-18/10 z dnia 11.3.2010 r. oraz 
AMG.74302-18/10 z dnia 18.8.2010 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 000,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 80 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
I etap w terminie: 80 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 



Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 19 Nazwa: ul. Szczęść Boże 
1)Krótki opis 
Ul. Szczęść Boże, Postanowienie nr AM.6831.2.37.2011 z dnia 17.11.2011 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 800,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 70 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
I etap w terminie: 70 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 
Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 20 Nazwa: ul. Ignacego Kaczmarka – Kochłowickiej 
1)Krótki opis 
Ul. Ignacego Kaczmarka – Kochłowickiej, Postanowienie nr AM.6831.2.40.2011 z dnia 
1.12.2011 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 000,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 80 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 



I etap w terminie: 80 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 
Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 
rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 
Część nr: 21 Nazwa: nieruchomości własności Skarbu Państwa – 1 podział – nieruchomość 
położona przy ul. Górnej 
1)Krótki opis 
Nieruchomości własności Skarbu Państwa – 1 podział – nieruchomość położona przy ul. 
Górnej, Postanowienie nr AM.6831.2.17.2011 z dnia 12.7.2011 r. 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71353200 

3)Wielkość lub zakres 
Szacunkowa wartość bez VAT: 58 000,00 PLN 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
w dniach: 120 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 
I etap w terminie: 120 dni; 
II etap w terminie: stabilizacja punktów granicznych wyznaczających nowe granice działki: 
— 42 dni (do 7 dni od otrzymania decyzji podziałowej zobowiązuje się Wykonawcę do 
zgłoszenia wznowienia nowych punktów granicznych i sporządzenia jej w terminie jw.). 
We wszystkich zadaniach w przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia 
nieruchomości: 70 dni od daty postanowienia o rozgraniczeniu. 
Jeżeli wystąpi potrzeba wydania decyzji zatwierdzającej zmianę powierzchni działek termin 
wykonania roboty wydłuża się o 42 dni. Powyższe nastąpi w momencie pisemnej informacji 
potwierdzonej przez Biuro Geodety Miasta. 
Bieg terminu wykonania zaczyna się od daty zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, iż w 
przypadku konieczności wykonania rozgraniczenia nieruchomości/zmiany powierzchni starej 
działki - bieg terminu ulega zawieszeniu. Wówczas Wykonawca winien powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Po wydaniu postanowienia o rozgraniczeniu następuje zlecenie wykonania rozgraniczenia. 
Termin wykonania rozgraniczenia – wynosi 70 dni. W przypadku decyzji o zmianie 
powierzchni starej działki – dodatkowo 42 dni. Po uprawomocnieniu się decyzji o 



rozgraniczeniu/zmianie powierzchni starej działki bieg terminu wykonania podziału ulega 
wznowieniu. 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki dotyczące zamówienia 
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 
1. ul. 1 Maja Postanowienie nr AM.6831.2.35.2011 z dnia 19.10.2011r. 
60,00 zł Słownie złotych: sześćdziesiątzłotych. 
2. ul. Pancernych-Chłopska Postanowienia nr AM. 6831.2.34.2011 z dnia 4.10.2011r., 
150,00 zł Słownie złotych: stopięćdziesiątzłotych. 
3. ul. Eugeniusza Romera i Konstantego Ciołkowskiego Postanowienie nr 
AM.6831.2.33.2011 z dnia 4.10.2011r., 
200,00 zł Słownie złotych: dwieściezłotych 
4. ul. ks. Józefa Niedzieli Postanowienie nr AM.6831.2.8.2011 z dnia 8.4.2011r., 
100,00 zł Słownie złotych: stozłotych 
5. ul. Kingi-Na Piaski, Postanowienie nr AMG.6831.2.16.2011 z dnia 4.4.2011r., 
1.200,00 zł Słownie złotych: jedentysiącdwieściezłotych 
6. ul. Gen.Hallera, Postanowienie nr AMG.74302-88/10 z dnia 4.11.2010r., 
140,00 zł Słownie złotych: stoczterdzieścizłotych. 
7. ul. Kalinowej, Postanowienie nr AMG.74302-74/10 z dnia 16.9.2010r., 
70,00 zł Słownie złotych: siedemdziesiątzłotych 
8. ul. Gen.Hallera, Postanowienie nr AMG.74302-86/10 z dnia 4.11.2010r., 
60,00 zł Słownie złotych: sześćdziesiątzłotych 
9. ul. Jesionowej, Postanowienie nr AMG.74302-87/10 z dnia 5.11.2010r., 
90,00 zł Słownie złotych: dziewięćdziesiątzłotych 
10. ul. Młyńskiej, Postanowienie nr AM.6831.2.21.2011 z dnia 29.7.2011r., 
60,00 zł Słownie złotych: sześćdziesiątzłotych 
11. ul. ks.Stanisława Bisty, Postanowienie nr AM.6831.2.20.2011 z dnia 15.7.2011r., 
90,00 zł Słownie złotych: dziewięćdziesiątzłotych 
12. ul. Akacjowa-Leszczynowa Postanowienie nr AMG.74302-79/10 z dnia 6.7.2011r., 
500,00 zł Słownie złotych: pięćsetzłotych 
13. ul. Energetyków, Postanowienie nr AMG.74302-95/10 z dnia 13.12.2010r., 
250,00 zł Słownie złotych: dwieściepięćdziesiątzłotych 
14. ul. Kingi, Postanowienie nr AM.6831.2.22.2011 z dnia 26.8.2011r., 
150,00 zł Słownie złotych: stopięćdziesiątzłotych. 
15. ul. Gwareckiej, Postanowienie nr AM.6831.2.30.2011 z dnia 22.8.2011r. 
100,00 zł Słownie złotych: stozłotych 
16. ul. Oświęcimska, Postanowienie nr AMG.74302-12/10 z dnia 9.3.2010r. oraz 
Postanowienie nr AMG.74302-12/10 z dnia 16.11.2011r., 
80,00 zł Słownie złotych: osiemdziesiątzłotych 
17. ul. Polna, Postanowienie nr AMG.74302-16/10 z dnia 9.3.2010r. 
70,00 zł Słownie złotych: siedemdziesiątzłotych. 
18. ul. Edmunda Kokota, postanowienie nr AMG.74302-18/10 z dnia 11.3.2010r. oraz 
AMG.74302-18/10 z dnia 18.8.2010r., 
150,00 zł Słownie złotych: stopięćdziesiątzłotych 
19. ul. Szczęść Boże, Postanowienie nr AM.6831.2.37.2011 z dnia 17.11.2011r., 
60,00 zł Słownie złotych: sześćdziesiątzłotych 
20. ul. Ignacego Kaczmarka – Kochłowickiej, Postanowienie nr AM.6831.2.40.2011 z dnia 



1.12.2011r. 
150,00 zł Słownie złotych: stopięćdziesiątzłotych 
21. ul. Górnej, Postanowienie nr AM.6831.2.17.2011 z dnia 12.7.2011r. 
1.200,00 zł Słownie złotych: jedentysiącdwieściezłotych 
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do 
odpowiednich przepisów je regulujących: 
Rozliczenia między stronami następować będą zgodnie z warunkami umowy. 
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie: 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 
Zamawiający zobowiązuje grupę Wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie do 
zawarcia umowy regulującej ich współpracę. 
III.1.4)Inne szczególne warunki 
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie 
III.2)Warunki udziału 
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do 
rejestru zawodowego lub handlowego 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy 
ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy. 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 
wraz z ofertą należy dołączyć: 
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do SIWZ; 
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w 
przypadku, gdy Wykonawcą składającym ofertę jest osoba fizyczna, należy złożyć 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; 
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; 
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 



niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, 
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
miejsca zamieszkania tych osób. 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3, 4 i 6 składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) 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, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
W zakresie pkt 5 składa 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. 
Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt a i c oraz w pkt 5 powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 
w pkt. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Nie dotyczy. 
III.2.3)Kwalifikacje techniczne 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co 
najmniej 5 podziałów nieruchomości. 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
a) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; 
b) dokumenty potwierdzające, że usługi (wykazane w wykazie, o którym mowa powyżej) 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) 
przynajmniej 2 osobami z uprawnieniami zawodowymi w zakresie: rozgraniczenia i 
podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych 
(niezależnie od liczby zadań/części, na które składana jest oferta) zgodnie przepisami ustawy 
z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.05.240.2027 z późn. zm.) lub 
których uprawnienia zostały uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394). 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie 
wykazanie wyłącznie osób o których mowa powyżej w pkt 2.3.1) wraz z informacjami na 



temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami 
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu 
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak 
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: 
Uprawnienia zawodowe w zakresie: rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) 
oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych zgodnie przepisami ustawy z dnia 
17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.05.240.2027 z późn. zm.) lub których 
uprawnienia zostały uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz.U. Nr 63, poz. 394). 
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi 
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób 
odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Rodzaj procedury 
IV.1.1)Rodzaj procedury 
Otwarta 
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert 
lub do udziału 
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu 
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia 
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia 
Najniższa cena 
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej 
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 
IV.3)Informacje administracyjne 
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 
AP.271.92.2011 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 
nie 
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu 
opisowego 
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do 
dokumentów: 1.2.2012 - 10:30 
Dokumenty odpłatne: tak 
Podać cenę: 52.10 PLN 
Warunki i sposób płatności: W przypadku osobistego pobierania SIWZ w siedzibie 
Zamawiającego płatność w kasie nr 17, w przypadku wysyłki SIWZ pocztą dodatkowo należy 
doliczyć koszt przesyłki. 
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
1.2.2012 - 10:30 



IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym 
kandydatom 
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu 
polski. 
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert 
Data: 1.2.2012 - 11:00 

Miejscowość:  

Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, sala 211. 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak 
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2 miesiące 
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
VI.3)Informacje dodatkowe 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówienia, tj. np. na wydzieleniu dodatkowych działek, maksymalnie do 50 % wartości 
zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia bez zamówień uzupełniających wynosi: 
242000.00 zł. 
VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
ul. Postępu 17 A 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587801 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700 

VI.4.2)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Zasady, terminy oraz sposób 
korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – 
Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy). 
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. 
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 



warunków zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę 
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
4. Terminy wnoszenia odwołań: 
4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą 
elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi 
się w terminie: 
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 
4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 
5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 
5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
a) nie zawiera braków formalnych; 
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 
5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną. 
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 
6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 
jeżeli przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej. 
6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. 
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze. 
6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. 



6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17 A 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587801 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
22.12.2011 
 
 


