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Powiat Otwocki 

ul. Górna 13 05 – 400 Otwock 
tel. (22) 788-15-34,35,37 wew.378 
www.powiat-otwocki.pl 

       Otwock,   09 listopada 2021 roku  

S.AI.272.2.92.2021 

Postępowanie prowadzone w procedurze otwartej na podstawie Zarządzenia nr 3/2021 Starosty 
Otwockiego z 19 stycznia 2021 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w Starostwie Powiatowym w Otwocku, których 
wartość nie przekracza 130.000 zł netto  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Powiat Otwocki 
ul. Górna 13 

05-400 Otwock 

Regon: 013268681; NIP: 532-20-08-671 

telefon: 48 22 788-15-34;35;37 w. 378 

fax 48 22 788-15-34;35,37 w. 379 

mail : zamowienia@powiat-otwocki.pl 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest potwierdzenie przez uprawnionego geodetę zajęcia działek pod 

drogi publiczne (powiatowe) wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. oraz, że stany wykazane na 

wypisach i wyrysach z mapy ewidencyjnej n. w. działek są zgodne ze stanem zajęcia na dzień 31 

grudnia 1998 r. Przedmiot zamówienia obejmuje również sporządzenie dokumentu, z którego 

będzie wynikało, że w wyniku przeprowadzonych badań hipotecznych nie stwierdzono istnienia 

księgi wieczystej, hipotecznej, zbioru dokumentów ani innego przewidzianego prawem 

dokumentu, z którego wynikałby tytuł własności do całości lub części gruntu zajętego pod drogę 

(31.12.1998 r.) 

Powyższe niezbędne jest do uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz Powiatu 

Otwockiego. 

Opracowaniem objęte są działki ewidencyjne o numerach:  

 

1. 1/7 obr. 63 i 53/2 obr. 18 w  Józefowie – ul. Graniczna,  

2. 220/3 obr. 24 w Józefowie – ul. 3 Maja, 

3. 1100 obr. Kąty gm. Kołbiel – droga 2745W, 

4. 138 obr. Antoninek gm. Kołbiel – droga 2745W, 

5. 567, 1395/1 i 1395/3 obr. Osieck – droga 2745W, 

6. 206 obr. Nowa Wieś gm. Kołbiel – droga 2742W, 

7. 129 obr. Teresin gm. Kołbiel – droga 2736W, 

8. 724 obr. Stara Wieś gm. Celestynów – droga 2715W, 

9. 545 i 577 obr. Kołbiel – droga 2741W, 

10. 188/4 obr. 43 w Otwocku – ul. Staszica, 

11. 560 obr. Kąck i 302 obr. Wiązowna Gminna – droga 2705W, 

12. 512/3 obr. Celestynów – droga 2713W, 

13. 71/8 obr. 187 w Otwocku – ul. Narutowicza, 
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14. 1/7 i 1/8 obr. 49 w Józefowie – ul. Sikorskiego. 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień geodezyjnych (nr 1 i 2) 

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia.  

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje min. 1 osobą posiadającą 

uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, 

o których mowa w art. 43 ustawy z 17 maja 1989 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 725) Prawo geodezyjne 

i kartograficzne w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

21 dni od daty zawarcia umowy 

IV. WYKONAWCA JEST ZWIĄZANY OFERTĄ 20 DNI 

 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

  Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wzór formularza stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia; 

2. Wykaz osób, które wykonywać będą zamówienie wraz z ksero uprawnieniami lub wskazaniem 

numeru uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie 

geodezji i kartografii, w zakresie pierwszym  i drugim – min. 1 osoba. 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą poczty e-mail pod adres: 

zamowienia@powiat-otwocki.pl 

  
VII. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1. Osobami uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania jest w sprawach proceduralnych są: 

a) w sprawach merytorycznych: Elżbieta Wieremiejczyk 

  tel. 22 788 15 34 w. 363, e-mail: e-mail: ewieremiejczyk@powiat-otwocki.pl  

b) w sprawach proceduralnych: Monika Wiechetek 
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tel. (22) 778 -1-343, e-mail: pzp@powiat-otwocki.pl 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Ogłoszenia o zamówieniu w 

godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 do 15:30. 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej (podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji 

zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o 

zamówieniu). 

2. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

3. Oferta musi zawierać: Dokumenty i oświadczenia określone w pkt V Ogłoszenia o 

zamówieniu. 

4. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywne rozwiązanie powoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

5. Ofertę należy przygotować na (lub) w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 1 do 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

6. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, w języku polskim oraz ma być 

podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu WYKONAWCY. 

7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być umieszczona w zapieczętowanej kopercie 

opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami: 

 „Przetarg potwierdzenie zajęcia 14 działek pod drogi publiczne - S.AI.272.2.92.2021” 

  Starostwo Powiatowe w Otwocku 
   ul. Górna 13 
   05-400 Otwock 

9. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

10. Ofertę składa się w formie pisemnej.  

11. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.11.2021 r. do godz. 11:00 

w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13 w 
kancelarii, opatrzoną napisem: 

 „Przetarg potwierdzenie zajęcia 14 działek pod drogi publiczne - S.AI.272.2.92.2021” 

Ofertę składaną za pośrednictwem posłańca (poczty kurierskiej) należy na opakowaniu 
zewnętrznym opatrzeć napisem: 

OFERTA -  „Przetarg potwierdzenie zajęcia 14 działek pod drogi publiczne - 

S.AI.272.2.92.2021” 

12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.11.2021 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego. 

IX. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  
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KRYTERIUM OCENY OFERT: CENA - 100% 

Zamawiający, spośród złożonych ofert, dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą 

ceną brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Na formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu) należy przedstawić 

cenę brutto za cały przedmiot zamówienia, tj. wraz z kwotą podatku VAT. 

2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia. 

4. Cena netto przez okres trwania umowy jest stała. Zmianie może ulec cena brutto w wyniku 

zmiany ustawowej stawki VAT o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez 

Wykonawcę. 

5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 

XI. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz przedstawi najniższą cenę. 

2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia i umieści informację na stronie www.bip.powiat-otwocki.pl  

3. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny. 

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Otwocki ul. Górna 13; 05-400 

Otwock 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku jest 

inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku jest Daria 

Bartnicka, mail: iod@powiat-otwocki.pl, kom: 501 030 611. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 

procedurze otwartej; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, - uczestnicy postępowania 

– Wykonawcy, którzy złożyli oferty i mają prawo do wglądu do złożonych ofert.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy do 

momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. 

Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Pani/Pana 



S.AI.272.2.92.2021 

str. 5 
 

dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych 

wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia zamówienia publicznego na 

podstawie Zarządzenia Starosty Otwockiego w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w Starostwie Powiatowym w Otwocku, których wartość nie przekracza 130.000 zł 

netto oraz po udzieleniu zamówienia w celu realizacji umowy. 

7) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego oraz 

realizacji umowy. 

8)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**

; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

10) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

11) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od 
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu lub nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówień. 

12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

 

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wykaz osób 

3. Projekt umowy 

             

        ZATWIERDZAM 

     

                      podpisał 

z up. Zarządu Powiatu 

Krzysztof Szczegielniak 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

(nazwa oraz adres Wykonawcy/Wykonawców a w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie: 

nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków Konsorcjum) 

Kontakt: tel:…………………………., e-mail:....................................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 130.000 zł netto 

na potwierdzenie przez uprawnionego geodetę zajęcia działek pod drogi publiczne (powiatowe) wg stanu 

na dzień 31 grudnia 1998 r. oraz, że stany wykazane na wypisach i wyrysach z mapy ewidencyjnej n. w. 

działek są zgodne ze stanem zajęcia na dzień 31 grudnia 1998 r. Przedmiot zamówienia obejmuje również 

sporządzenie dokumentu, z którego będzie wynikało, że w wyniku przeprowadzonych badań hipotecznych 

nie stwierdzono istnienia księgi wieczystej, hipotecznej, zbioru dokumentów ani innego przewidzianego 

prawem dokumentu, z którego wynikałby tytuł własności do całości lub części gruntu zajętego pod drogę 

(31.12.1998 r.) 

Powyższe niezbędne jest do uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz Powiatu 

Otwockiego. 

Opracowaniem objęte są działki ewidencyjne o numerach:  

 

1.     1/7 obr. 63 i 53/2 obr. 18 w  Józefowie – ul. Graniczna,  

2. 220/3 obr. 24 w Józefowie – ul. 3 Maja, 

3. 1100 obr. Kąty gm. Kołbiel – droga 2745W, 

4. 138 obr. Antoninek gm. Kołbiel – droga 2745W, 

5. 567, 1395/1 i 1395/3 obr. Osieck – droga 2745W, 

6. 206 obr. Nowa Wieś gm. Kołbiel – droga 2742W, 

7. 129 obr. Teresin gm. Kołbiel – droga 2736W, 

8. 724 obr. Stara Wieś gm. Celestynów – droga 2715W, 

9. 545 i 577 obr. Kołbiel – droga 2741W, 

10. 188/4 obr. 43 w Otwocku – ul. Staszica, 

11. 560 obr. Kąck i 302 obr. Wiązowna Gminna – droga 2705W, 

12. 512/3 obr. Celestynów – droga 2713W, 

13. 71/8 obr. 187 w Otwocku – ul. Narutowicza, 

14. 1/7 i 1/8 obr. 49 w Józefowie – ul. Sikorskiego. 

„Przetarg potwierdzenie zajęcia 14 działek pod drogi publiczne - S.AI.272.2.92.2021” 

za cenę brutto ........................PLN, 

słownie: .......................................................................................................................... PLN, 

w tym VAT 23% 

Termin realizacji: 21 dni od daty zawarcia umowy. 

pieczęć adresowa Wykonawcy 
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Oświadczam, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu udostępnionym przez 

zamawiającego i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy  

i zobowiązujemy się, do realizacji umowy zgodnie z warunkami umowy. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z terminem wykonania zamówienia i zrealizujemy zamówienie 

w terminie określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

zgodnie z ofertą w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

Oświadczam, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym w Ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

Oświadczam, że wypełniałem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych. wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część ofert są: 

1. ..........................................................   

podpis i pieczęć Wykonawcy: 

2. .......................................................... 

............................, dn. .................................... 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu 

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

  (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

 

                                podpis i pieczęć Wykonawcy: 

 

     

 

 

 

   

L.p. Imię i nazwisko 
 Tytuł zawodowy 
nr posiadanych 

uprawnień 
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


