
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  sporządzenie  przez  uprawnionego  geodetę  dokumentacji
geodezyjno – prawnej dla  nieruchomości  położonych w Płocku,  w celu uregulowania stanu
prawnego tych nieruchomości, tj. sporządzenie dokumentacji  dla:

1. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla nieruchomości oznaczonej numerami
ewidencyjnymi działek: 1011/14  o pow.  0,1022 ha,  1011/16  o pow.  0,1246 ha oraz
1045/3 o pow. 0,0960 ha - ulicy Mostowej – położonej w Płocku obręb nr 8 „Śródmieście”
w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).

Dla działek nr nr 1011/14,  1011/16 oraz 1045/3 należy sporządzić:
-  badanie ksiąg  wieczystych  dla  działek  przyległych  do  w/w  działek  (około  8 ksiąg)  -
2 egzemplarze; numery ksiąg zawiera Załącznik nr 1 do umowy;
- mapę d/c prawnych dla przedmiotowych działek wg stanu na dzień 31.12.1998 r;
- mapę z projektem podziału działki nr 1045/3;
- pozyskać zaświadczenie z Sądu Rejonowego w Płocku VI Wydziału Ksiąg Wieczystych       
  w przypadku braku ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów dla w/w działek –                   
  1 egzemplarz.

2. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla nieruchomości oznaczonej numerem
ewidencyjnym działki  379/2  o  pow.  0,0777  ha -  ulicy  Parowej - położonej  w  Płocku
w  obrębie  nr  8 „Śródmieście”,  w  celu  uregulowania  stanu  prawnego  nieruchomości  na
podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).

Dla działki nr 379/2 należy sporządzić:
-  badanie ksiąg  wieczystych  dla  działek  przyległych  do działki 379/2  (około  4 księgi)  -
2 egzemplarze; numery ksiąg zawiera Załącznik nr 1 do umowy;
- mapę d/c prawnych dla działki 379/2 wg stanu na dzień 31.12.1998 r;
- mapę z projektem podziału przedmiotowej działki;
- pozyskać zaświadczenie z Sądu Rejonowego w Płocku VI Wydziału Ksiąg Wieczystych       
  w przypadku braku ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów dla w/w działki –                   
  1 egzemplarz.

3. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla nieruchomości oznaczonej numerami
ewidencyjnymi działek: 1011/2  o pow.  0,0122 ha, 1011/3  o pow.  0,0138 ha, 1011/4
o pow. 0,0521 ha, 1011/6 o pow. 0,0335 ha, 1011/8 o pow. 0,0184 ha, 1011/10 o pow.
0,264 ha, 1044/1  o pow.  0,1143 ha, 1044/2 o pow. 0,0132 ha - ulicy Mostowej –
położonej  w  Płocku  obręb  nr  8  „Śródmieście”  w  celu  uregulowania  stanu  prawnego
nieruchomości  na podstawie  art.  73 ust.  1 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872  z późn.
zm.).

Dla działek nr nr  1011/2, 1011/3, 1011/4, 1011/6, 1011/8, 1011/10, 1044/1 oraz
1044/2 należy sporządzić:
-  badanie ksiąg  wieczystych  dla  działek  przyległych  do  w/w  działek (około  13  ksiąg)  -
2 egzemplarze; numery ksiąg zawiera Załącznik nr 1 do umowy;;
- mapę d/c prawnych dla przedmiotowych działek wg stanu na dzień 31.12.1998 r;
- pozyskać zaświadczenie z Sądu Rejonowego w Płocku VI Wydziału Ksiąg Wieczystych       



  w przypadku braku ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów dla w/w działek –                   
  1 egzemplarz.

4. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla nieruchomości oznaczonej numerami
ewidencyjnymi działek: 2167/7 o pow. 0,4367 ha oraz 2167/8 o pow. 0,2843 ha położonej
w Płocku w obrębie nr 1 „Podolszyce-Borowiczki” przy ulicy Pieszej, w celu uregulowania stanu
prawnego nieruchomości na podstawie art. 5  ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.).

Dla działek nr nr 2167/7 i 2167/8 należy sporządzić:
- badanie księgi wieczystej dla działek  2167/7 i 2167/8 (1  księga) -  2 egzemplarze; numer
księgi zawiera Załącznik nr 1 do umowy;
- mapę d/c prawnych dla przedmiotowych działek wg stanu na dzień 27.05.1990 r.

5. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej dla nieruchomości oznaczonej numerem
ewidencyjnym działki 502 o pow. 1,0344 ha położonej w Płocku w obrębie nr 12 „Radziwie”
przy ulicy Dobrzykowskiej,  w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości na podstawie
art. 5  ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.).

Dla działki nr 502 należy sporządzić:
- badanie księgi wieczystej dla przedmiotowej działki (1 księga) - 2 egzemplarze; numer księgi
zawiera Załącznik nr 1 do umowy;
- mapę d/c prawnych dla działki nr 502 wg stanu na dzień 27.05.1990 r.

6. Kryteria wyboru
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- Cena                      – 60 % (60 pkt),
- Termin realizacji   - 40 % (40 pkt).

Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt w kryterium cena, oraz maksymalnie 40 pkt           
w kryterium termin realizacji. 

A) Kryterium "Cena" (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę.

Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

            C min 
C =  ---------  x 60 pkt
            Co 

gdzie: C min – cena brutto oferty najtańszej;
          Co –  cena brutto oferty ocenianej.

B) Punkty w kryterium „Termin realizacji” (T) zostaną przyznane za zaproponowany przez 
Wykonawcę termin realizacji. Jeśli Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 
wówczas otrzyma punkty:
-  do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy – 40 pkt,                   
-  7 miesięcy od dnia podpisania umowy –     20 pkt,                        
-  8 miesięcy od dnia podpisania umowy –       0 pkt,                          

Maksymalny termin realizacji zamówienia 8 miesięcy od podpisania umowy.



Termin wykonania należy proponować w pełnych miesiącach.

C) Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów  (P),  stanowiących
sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie
z poniższym wzorem:

P = C + T

gdzie: P- liczba punktów uzyskanych przez ofertę

Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska najwyższą, taką samą liczbę punktów P, 
Zamawiający wybierze tę ofertę, dla której proponowana cena będzie najniższa.

7. Osoby wskazane do kontaktu z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia:

Karolina Tomczak – Zespół Postępowań Odszkodowawczych – tel. 24 367-14-89,                   
Agnieszka Chonchera - Zespół Postępowań Odszkodowawczych – tel. 24 367-14-89.                


