
 1 

 Gmina Jeżowe          
37-430 Jeżowe 136A                                                                
         
 
 

Gmina Jeżowe,     37-430 Jeżowe 136A,    NIP  602 -00-17 -490,     tel. 015 8794304,       fax. 015 8794342,      E-mail: jezowe@pro.onet.pl,     www.jezowe.pl 

 
       
 
 
 Zamawiający:                   Gmina Jeżowe 
                      37-430 Jeżowe 136A 

 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 
w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529) na realizację zadania pn.: 
 
 

Opracowaniu projektu podziału nieruchomości i projektów budowlanych  w oparciu o Ustawę  
z dnia 10.04.2003 dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Jeżowe. 

a w szczególności:  
 
1.Opracowaniu projektu podziału nieruchomości  w celu wydania decyzji na realizację inwestycji 
drogowych (art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) dla następujących dróg :  
 
 1. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Centrum   
 2. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Zagościniec  
 3. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Podgórze   
 4. Budowa drogi gminnej  Groble 
 5. Budowa drogi gminnej Kameralne - droga położona na obszarze NATURA 2000 
   
 
2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami dla inwestycji   
    drogowych pn.: 
 
 1. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Centrum 
 2. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Zagościniec 
 3. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Podgórze 
 4. Budowa drogi gminnej  Groble 
 5. Budowa drogi gminnej Kameralne - droga położona na obszarze NATURA 2000 

 
 

 

 

SIWZ   ZAWIERA  34 KOLEJNO   PONUMEROWANYCH   STRON   
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I. Zamawiający: 

Gmina Jeżowe – reprezentowana przez Wójta Gminy Jeżowe - inż. Gabriel Lesiczka 
 
Województwo: podkarpackie Powiat: niżański 
Gmina: Jeżowe Kod pocztowy: 37-430 
Miejscowość: Jeżowe Adres siedziby: Jeżowe 136 A 
Nr domu: 136 A Nr lokalu:   
REGON: 830409413 NIP: 602-00-17-490 

Nr telefonu: (015) 879-43-43, 87 94304 Nr faksu: (015) 879-43-42 

Adres poczty elektronicznej sekretariat@jezowe.pl  
 
Godziny urzędowania: 8.30 - 15.30  

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  
i wydanych do niej przepisów wykonawczych. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 
prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy p.z.p.  
 
1) Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało  zamieszczone w  Biuletynie Zamówień Publicznych  
2) Wykonawcy  przekładają swoje oferty na całość zamówienia zgodnie z wymogami dokumentów    
     przetargowych. Oferty przetargowe dotyczące części robót nie będą przyjmowane. 
 
Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu. 
 
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie 
prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną 
ofertę.  
 
Wyjaśnienia. 
 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż  
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu podziału nieruchomości  
w celu wydania decyzji na realizację inwestycji drogowych (art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) dla 
następujących dróg :  
 
 1. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Centrum  ilość działek do podziału  ok. 164 szt. 
 2. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Zagościniec ilość działek do podziału  ok. 65 szt. 
 3. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Podgórze  ilość działek do podziału  ok. 175 szt. 
 4. Budowa drogi gminnej  Groble   ilość działek do podziału  ok. 21 szt. 
 5. Budowa drogi gminnej Kameralne   ilość działek do podziału  ok. 30 szt. 
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2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami dla inwestycji   
    drogowych pn.: 
 
 1. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Centrum   dł. ok.1.370 mb 
 2. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Zagościniec dł. ok. 780 mb   
 3. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Podgórze  dł. ok. 1820 mb 
 4. Budowa drogi gminnej  Groble   dł. ok. 400 mb 
 5. Budowa drogi gminnej Kameralne - droga położona na obszarze NATURA 2000 dł. ok. 415 mb. 
 
oraz innych projektów koniecznych do przebudowy wszystkich kolidujących sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, zgodnie  z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami od zarządców sieci, z 
podziałem na poszczególne branże wraz z wszelkimi uzgodnieniami m.in. uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i dokonanie 
stosownych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę. 
 
2.2  Zakładany zakres projektowy drogi obejmuje: 
 
- Wykonanie projektu odwodnienia  
- Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu; 
- Uzyskanie zgody na wycinkę drzew - NATURA 2000  
- Wykonanie opinii dotyczącej wycinki drzew, ich stanu, wieku wraz z opinią ornitologa - NATURA 2000 
- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- Opracowanie tabeli zjazdów (załączonej do projektu wykonawczego); 
- Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; 
- Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, w tym decyzji środowiskowej (jeżeli istnieje taka 
konieczność), pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej oraz realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji. 
- Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót, kosztorysów ślepych i kosztorysów 
inwestorskich wraz z ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów) 
- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanych 
dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo 
budowlane oraz inne czynności określone wymaganiami Zamawiającego. 
- Opracowanie dokumentacji geotechnicznej - 4 egz. 
- Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 
 
2.3 Uzgodnienia projektu z Zamawiającym: 
 
Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca wraz z Zamawiającym przeprowadzi wizję lokalną w terenie  
i uszczegółowi zakres prac projektowych; 
- koncepcję projektową Wykonawca złoży u Zamawiającego do zaopiniowania. Koncepcja musi zawierać 
rozwiązania drogowe i przebudowy urządzeń technicznych pozwalające jednoznacznie uzgodnić całość 
projektu lub jego zmiany w formie docelowej. Obecność projektanta na spotkaniu uzgadniającym 
koncepcję jest obowiązkowa.  
- w przypadku uwag, Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki i ponownie przedłożyć 
Zamawiającemu. Akceptacja końcowa przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie w formie pisemnej po 
uzgodnieniu z przedstawicielami samorządu lokalnego; 
- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne 
przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii uwzględniając zasady uczciwej konkurencji 
(w przypadku określenia konkretnych materiałów, jakie projektant proponuje do zastosowania, wskazaniu 
takiemu muszą towarzyszyć wyrazy lub równoważne). 
 
3. Do Wykonawcy zamówienia należeć będzie: 
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1) sporządzenie projektów podziału nieruchomości niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 
2) w przypadku gdy będzie to konieczne – sporządzenie wykazów synchronizacyjnych; 
 
3). Należy wykonać projekt podziału  następujących działek: 
 
 1. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Centrum  ilość działek do podziału  ok. 164 szt. 
 2. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Zagościniec ilość działek do podziału  ok. 65 szt. 
 3. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Podgórze  ilość działek do podziału  ok. 175 szt. 
 4. Budowa drogi gminnej  Groble   ilość działek do podziału  ok. 21 szt. 
 5. Budowa drogi gminnej Kameralne   ilość działek do podziału  ok. 30 szt. 
 
 
Projekt podziału nieruchomości należy opracować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Operat 
podziałowy należy opracować w oparciu o oględziny i pomiary nieruchomości, aktualne mapy 
ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów oraz aktualne protokoły badania ksiąg wieczystych działu I i II. 
Ponadto należy sporządzić i doprowadzić do zgodności treść mapy ewidencyjnej gruntów z aktualnym 
stanem prawnym. 
 
4. Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać w szczególności następujące dokumenty: 
 
1) nazwę jednostki ewidencyjnej, oznaczenie obrębu i numer arkusza mapy, 
2) adres nieruchomości podlegającej podziałowi, 
3) skale mapy, 
4) granice nieruchomości podlegające podziałowi, 
5) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz 
księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny 
nieruchomości, 
6) oznaczenie nieruchomości sąsiednich według danych z katastru nieruchomości, 
7) powierzchnie nieruchomości podlegającej podziałowi oraz przedstawione w kolorze czerwonym 
powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu, 
8) wykaz wywłaszczeniowy, 
9) aktualne wypisy i protokoły z badania ksiąg wieczystych I i II działu lub inne dokumenty 
potwierdzające prawo własności nieruchomości, 
10) aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntów, dł. ok. 
11) operat pomiarowy podziału nieruchomości wraz z przygotowanym do podpisu wnioskiem 
skierowanym do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej celem nadania klauzuli, 
12) wykazy synchronizacyjne dla poszczególnych działek w przypadku wystąpienia różnic między księgą 
wieczystą, a ewidencją gruntów, 
13) zbiorczą mapę podziałową w ilości 9 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 
cyfrowej (płyta DVD), 
14) niezbędne do projektu podziału nieruchomości elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności: 
ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki 
przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegająca podziałowi. 
 
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił rękojmi za wady projektu podziału nieruchomości  
i pozostałych usług geodezyjnych na okres 1 roku od daty odbioru końcowego. W okresie rękojmi 
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie między innymi do nieodpłatnego 
usunięcia wszelkich wad, błędów w dostarczonej dla Zamawiającego dokumentacji geodezyjnej oraz do 
usunięcia wszelkich usterek stwierdzonych przez organ kontrolujący złożony operat z podziałem działek 
celem nadania klauzuli. Czynności te Wykonawca wykona w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
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A. Ustalenia ogólne 
Głównym celem, dla którego ma służyć opracowanie jest uzyskanie decyzji Starosty Powiatu Niżańskiego 
na budowę dróg wymienionych w rozdz. III.1.2 
 
B. Materiały wyjściowe 
 
Zamawiający posiada  mapy w skali 1:1000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem 
terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące i projektowane uzbrojenie terenu. 
dla następujących dróg,  które zostaną przekazane  Wykonawcy: 
 
 1. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Centrum   
 2. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Zagościniec  
 3. Budowa drogi gminnej  Groble 
  
Na pozostałe odcinki dróg  mapy opracuje na koszt własny Wykonawca tj. na drogi: 
   
 4.  Budowa drogi gminnej  Jeżowe Podgórze  
 5. Budowa drogi gminnej Kameralne 
 
C. Ogólne wymagania dotyczące prac 
 
1. Opracowywana dokumentacja powinna odpowiadać wymogom: 
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmianami); 
2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 
z późn. zmianami); 
3) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (teks jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 
240, poz. 2027 z późn. zmianami); 
4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
261, poz. 2603 z późn. zmianami); 
5) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663); 
6) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454 z późn. zmianami). 
7) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 263 z 2011 r. poz. 1572) w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego. 
8) Wytycznych technicznych dotyczących opracowania (redakcji) mapy z projektem podziału 
nieruchomości niezbędnej do przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
 
2. Opracowana dokumentacja powinna być kompletna, co oznacza, że powinna zawierać wszystkie 
materiały geodezyjne, prawne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji. 
 
D. Zakres opracowania i skład dokumentacji dla Zamawiającego 
 
Dokumentacja geodezyjno – prawna do nabycia z mocy prawa nieruchomości niezbędnych pod budowę 
dróg wydzielonych liniami rozgraniczającymi (podziały nieruchomości) dla  
 
 1. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Centrum 
 2. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Zagościniec 
 3. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Podgórze 
 4. Budowa drogi gminnej  Groble 
 5. Budowa drogi gminnej Kameralne - droga położona na obszarze NATURA 2000 
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1. Wstępne prace poprzedzające dokonanie podziałów nieruchomości: 
 
1) analiza istniejącej granicy pasa drogowego wykazanej w projekcie (czyli map do celów projektowych) 
– Wykonawca zobowiązany jest do jej sprawdzenia i w razie rozbieżności zobowiązany jest do 
uaktualnienia treści na mapie sytuacyjnej wysokościowej, która będzie załącznikiem w materiałach do 
wniosku o wydanie decyzji. 
 
2) na podstawie zwymiarowania projektowanych granic zajęcia terenu dokonanego przez Projektanta 
Wykonawca wykonuje analityczne opracowanie właściwego projektu podziału nieruchomości (określając 
współrzędne punktów granicznych i powierzchnie działek) i opracuje mapy z projektem podziału: 
a) Wykonawca wykorzystując zwymiarowanie granic zajęcia terenu dokonane przez Projektanta, 
zobowiązany jest do takiego ustalenia punktów załamania granicy wyznaczającej pas drogowy, które 
stanowić będzie wypadkowa procesu aproksymacji (generalizacji) granicy ustalonej przez Projektanta  
i uwzględnienia sytuacji terenowej oraz układu granic na mapie ewidencyjnej; 
b) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasady, by punkty załamania granic podziału projektować 
w miejscach o podwyższonej gwarancji ich utrzymania (np. miedze); 
c) Wyznaczając granice podziału działek Wykonawca w miarę możliwości winien unikać sytuacji 
stwarzania działek o bardzo małej powierzchni, której powstanie byłoby jedynie wynikiem niewskazanej 
w takim przypadku precyzyjności i ścisłości przyjęcia zwymiarowania dokonanego przez Projektanta. 
 
3) Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być wykazane przez Wykonawcę, 
w uzgodnieniu z koordynatorem prac ze strony Zamawiającego, w załączniku mapowym oraz w formie 
wykazu współrzędnych; 
 
2. Badanie stanu prawnego dzielonych działek i załączenie dokumentów własności. Gdy nieruchomość 
ma założoną księgę wieczystą należy przeprowadzić badanie hipoteczne I i II działu, a do dokumentacji 
należy załączyć 2 egz.: 
 
a) badanie stanu prawnego powinno dotyczyć działki dzielonej wchodzącej w zakres inwestycji  
z podaniem jej powierzchni wynikającej z dokumentów znajdujących się w księdze; 
b) w przypadku gdy w wypisie w ewidencji gruntów jest wykazany tylko akt notarialny lub błędnie 
wpisana KW należy ustalić prawidłową księgę i wykonać badanie hipoteczne; 
c) w przypadku gdy nie jest założona księga wieczysta, to należy uzyskać kopie tytułu własności. 
 
3. Opracowanie projektów podziału nieruchomości, wchodzących w zakres pasa drogowego, 
niezbędnych do nabycia z mocy prawa na podstawie decyzji: 
1) wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie na działkach dzielonych, poprzez 
zamarkowanie nowych punktów granicznych za pomocą palików; 
2) sporządzenie w 9-ciu egzemplarzach map projektu podziału, w oparciu o obowiązujące przepisy 
wymienione w punkcie C, oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego, opatrzonych stosowną pieczęcią 
powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 
4. W wyniku podziału powstałe punkty graniczne, zlokalizowane na załamaniach linii rozgraniczających 
teren inwestycji drogowej, podlegają wyznaczeniu na gruncie i utrwaleniu granicznikami (słupkami 
betonowymi). 
 
E. Szata graficzna 
Dokumentacje geodezyjno-prawna do nabycia z mocy prawa nieruchomości niezbędnych pod budowę 
drogi, wydzielonych liniami rozgraniczającymi (podziały nieruchomości) należy skompletować 
obrębowo, w formacie A-4 i dostarczyć w 9 kompletach, w segregatorach opisanych i zawierających spis 
zawartości. 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wymagany termin wykonania zamówienia : 
 

 1. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Centrum  do 30 listopad 2015 r. 

 2. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Zagościniec  do 30 listopad 2014 r. 

 3. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Podgórze  do 30 listopad 2015 r. 

 4. Budowa drogi gminnej  Groble   do 30 listopad 2014 r. 

 5. Budowa drogi gminnej Kameralne - droga położona na obszarze NATURA 2000 

        do 30 listopad 2014 r. 
 
 
Źródła finansowania: 

Budżet Gminy Jeżowe 
 
V. Części zamówienia: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VI. Zamówienia uzupełniające: 

Zamawiający  nie przewiduje zamówienia uzupełniających 

VII. Oferty wariantowe:  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ponadto: 

- Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej 

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

- Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych 

 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania 
Ocena tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 
2. Wiedza i doświadczenie 
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania tego zamówienia tj. wykazać, że 
wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi odpowiadające 
swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. wykonał opracowanie dokumentacji 
niezbędnej do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w oparciu o 
ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych, (Dz. U Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), w których wykonano co najmniej 50 
podziałów działek, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. 
Ocena tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia. 
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3. Potencjał techniczny 
Ocena tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, czyli co najmniej jedną 
osobą posiadającą wymagane uprawnienia zawodowe (świadectwa) w dziedzinie geodezji i kartografii 
nadane przez Głównego Geodetę Kraju, w zakresie określonym w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 24 poz. 2027) rozgraniczenia i podziały 
nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. 
Ocena tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, na podstawie oświadczeń  
i dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty, określonych szczegółowo w SIWZ. 
 
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
 
Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający 
nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 
 VIII.  WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU, NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 
USTAWY PZP ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW 
 
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP 
należy przedłożyć: 
 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Załącznik Nr 2 do SIWZ, 
 
2. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 
dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia,  
tj. opracowanie dokumentacji niezbędnej do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje 
inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, (Dz. U Nr 80, poz. 721 z późn. zm.),  
w której wykonano co 
najmniej 50 podziałów działek, z podaniem jej przedmiotu, wartości i daty wykonania oraz załączeniem 
dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie (załącznik Nr 3 do SIWZ). 
Dowodami, o których mowa powyżej są: 
1) poświadczenie; 
2) oświadczenie – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt.1); 
 
3. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności oraz oświadczeniem, że co najmniej jedna osoba posiada wymagane 
uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne  
i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 24 poz. 2027) rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz 
sporządzanie dokumentacji do celów prawnych - (załącznik Nr 5 do SIWZ), 
 
2) W celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy 
przedłożyć: 
 
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik  Nr 2 do SIWZ . 
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2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub rejestru, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
 
3) Inne dokumenty: 
1. Formularz oferty – załącznik Nr 1 do SIWZ. 
2. Dowód wpłaty wadium. 
 
IX. Informacje w sprawie dokumentów zastrzeżonych  
 

a) wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem 
informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę;  

b) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r nr 
47 poz. 211 z  póź. zm.)”  

c) po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które 
w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, na ich wniosek. 
Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem nie podlegających 
ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę;  

d) wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych 
aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art.86 ust. 4 Ustawy Pzp.  

 
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się na podstawie art. 24 ustawy:  

 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej 
wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, 
które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie 
umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 
2) wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego; 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
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a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano  
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 
769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-
akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres  
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 
 
 
3.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:  
 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,  
z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa  
w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu 
tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie  
art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub 
w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.5)), złożyli odrębne oferty lub wnioski  
o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi 
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powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

- jest niezgodna z ustawą,  
- jej treść nie odpowiada treści SIWZ,  
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,  
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie  

art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny, 
- wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki 

rachunkowej w obliczeniu ceny,  
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

 
O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy wykonawcy.  
 
 Wykonawca zamieszkały poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
I. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów o których mowa w § 6 pkt 2 ust. 2-4 SIWZ przedkłada dokument wystawiony  
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, 
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 właściwego organu. 
II. Dokument, o którym mowa w ust. I lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. I lit. b, powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. 
 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do podmiotów wspólnie ubiegających się  
o zamówienie publiczne stosuje się te same przepisy co do pojedynczego wykonawcy. Każdy uczestnik 
wspólnej oferty musi udokumentować , iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
lub czynności i nie podlega wykluczeniu z postępowania. Przy ocenie spełniania innych warunków 
udziału  w postępowaniu Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał kadrowy i techniczny 
wykonawców ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową. 
 
 
X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

 
1) Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia  zgodnie z art. 38 ust. 1 prawa zamówień publicznych. 
 
Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: 

 
Urząd Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A 
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- faksem: 015/ 87 94 342 z jednoczesnym przesłaniem oryginału zapytania pocztą. 

- na skrzynkę pocztową e-mail: sekretariat@jezowe.pl z jednoczesnym przesłaniem oryginału zapytania 
pocztą. 

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz zamieści pytania i odpowiedzi  
na www.jezowe.bip.podkarpackie.pl chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert. 

2) Zamawiający może, jeśli to konieczne, przedłużyć termin składania ofert aby Wykonawcy mogli 
uwzględnić w swoich ofertach zmiany wynikające z ewentualnej modyfikacji treści SIWZ. 
 
3) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi  na kierowane 
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 
 
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:  
 
Kazimierz Bujak – w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 
pok. nr 6 A     - tel. 015/ 87 94 159 
 
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane  
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.  
 

XII. Wadium  Forma wniesienia zgodnie z Art 45 pkt 6 

Art 45 pkt 7 - wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez zamawiającego. 
 
1. Ustala się wadium w wysokości: 5 000,00 zł PLN, słownie: pięć  tysięcy złotych. 

Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu, sposób przekazania:  

na konto Gminy Jeżowe: BS Stalowa Wola O/ Jeżowe 10 94 301029 3000 0101 2000 00 07   
z dopiskiem wadium do przetargu na zadanie jak podano w ogłoszeniu. 

 
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznana data i godzina wpływu środków  
na rachunek zamawiającego lub w jednej z poniżej podanych form: Art 45.1.6 Wadium może być 
wniesione w:  

a) pieniądzu  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym  
c) gwarancjach bankowych  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2007 
r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, 
poz. 620). 

 
sposób przekazania:  Wadium musi być wniesione: przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 
17.12.2013 r. godziny 10.00. Wpłacona kwota  musi się znaleźć na koncie Zamawiającego.  
W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2 SIWZ 
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy 
dołączyć, w osobnej koszulce, oryginał tego dokumentu.  
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Oryginału nie bindować i nie zszywać z ofertą.  
 
UWAGA:  Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin 
związania ofertą. Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona. 

a) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje   
wykluczeniem oferenta z postępowania.  

b) Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego 
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.  

c) Złożone poręczenia lub gwarancje muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne  
z art. 46 ust. 5 ustawy, a mianowicie: 

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie,  
- Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy.  

d) Jeżeli wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą,  
lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez zamawiającego 
wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.  

 
2. Zwrot wadium  
Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art. 46 ust. 1-5 Prawa zamówień publicznych. 

XIII. Termin zwi ązania ofertą 

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.  

XIV. Opis przygotowania oferty 

1. Przygotowanie oferty 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami 
prawa. 
5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy 
dołączyć właściwe umocowanie prawne. 
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa  
w treści niniejszej specyfikacji. 
7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 
8)  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę.  
9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty.  
10) Wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować ręcznie lub maszynowo. 
11) Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
16.04 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem 
dla innych uczestników postępowania powinny być załączone do oferty oddzielnie i opatrzone napisem 
„informacje stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania.” 
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2. Zasady przygotowania oferty 
 
2. Wymogi formalne  
2.1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ 
na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1.  
2.2 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Oferta wspólna 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 

Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie 
konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została 
zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia 

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera 
wiodącego 

Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty 

Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w 
imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu  
- do oferty należy załączyć oświadczenie 

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań. 

Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 
 
3.1 Ofertę należy dostarczyć i złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie  
      Zamawiającego:  Urząd Gminy Jeżowe 

    Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe 
    Pokój nr 11 Sekretariat 

 
3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:  
 

Urząd Gminy Jeżowe 
Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe 

 
3.3 Oznakowane następująco:  
 
Koperta zewnętrzna: 
 
- Oferta na przetarg   

Opracowaniu projektu podziału nieruchomości i projektów budowlanych  w oparciu o Ustawę z 
dnia 10.04.2003 dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Jeżowe. 

- Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A 

- Nie otwierać przed 17.12.2013 r. godz. 10.00 

Koperta wewnętrzna:  

Oferta na przetarg: 
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Opracowaniu projektu podziału nieruchomości i projektów budowlanych  w oparciu o Ustawę  
z dnia 10.04.2003 dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Jeżowe.  

- Nazwa i adres Zamawiającego:  

Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A, 

- Nazwa i adres Wykonawcy 

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 
 

Urząd Gminy Jeżowe 
Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe 
 
Pokój Nr 11 Sekretariat do dnia 17.12.2013 r. godz. 10.00 
 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu  
do wniesienia protestu. 

 

2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego: 
 

Urząd Gminy Jeżowe 
Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe 
Pokój nr 20 Sala obrad w dniu 17.12.2013 r. godz. 10.00 

3.    Sesja otwarcia ofert 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację 
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert 
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
cena, a także termin wykonania zamówienia, oraz inne istotne postanowienia mające wpływ związany 
z wykonaniem zamówienia. 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT   

 2. Cena może być tylko jedna 
3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) i okres realizacji robót  
 

XVII. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia: 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

XVIII. Kryteria oceny oferty: 

1. Kryteria oceny ofert 
 



 16 

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
 
1.1.Oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2.Z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone 
niniejszą specyfikacją, 
1.3.Złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 
1.4.Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.5.Wniesiono poprawnie wadium, 
1.6.Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
 
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa 
kryterium, waga, sposób punktowania): 

Nazwa kryterium Waga 
Cena 100 % 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, 
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie 
traktowany jako wartość punktowa oferty. 

 
3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego  

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego 

Nazwa kryterium:      Cena 
Wzór:                         Cmin / C max x 100 pkt 
 
4. Wynik 
 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu  
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który 
uzyska najwyższą ilość punktów. 

5. Unieważnienie przetargu  
 
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się na podstawie art. 93 ustawy.  
2) O unieważnieniu postępowania Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców 
biorących udział w postępowaniu. Informacja ta powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.  

XIX. Informacja o formalno ściach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy 
w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.  
2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej 
nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, 
Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba  
że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. 

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało określona w projekcie umowy tj. § 7. 
 

1.   Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedstawienia 
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      Zamawiającemu w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwoty w wysokości 
………….zł, co stanowi 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2.   Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia tj. ….. zł. w ciągu 30 dni od dnia podpisania bez uwag protokołu 
      odbioru. Pozostałe 30% zabezpieczenia tj. ……. zł. Zamawiający zwróci w ciągu 15 dni po upływie okresu 
      rękojmi za wady. 

XXI. Warunki umowy 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.  
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji 
oraz danych zawartych w ofercie.  
4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ 

 
ZMIANY UMOWY 
 

Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy 
pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności. Inwestor/ Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, jeżeli zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: 
a) działania siły wyższej, 
b) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 
2.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 
 

XXII. Środki ochrony prawnej 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej w zgodzie z ustawą  PZP Dział VI Środki ochrony 
prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego, przepisów ustawy.  
Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, iż Wykonawca zapoznał się z ustawodawstwem, aktami prawnymi  
i przepisami polskimi, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na lub dotyczyć funkcjonowania 
i działalności w ramach niniejszego przetargu, a następnie Umowy.  
 

XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu 

O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania 
wskazując nazwę firmy, siedzibę, oraz cenę oferty najkorzystniejszej w przypadku zakończenia 
postępowania wyborem oferty lub uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku unieważnienia 
procedury. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień 
publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.jezowe.bip.podkarpackie. 
Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie 
publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.  

 

XXIV. Postanowienia końcowe 
Zasady udostępniania dokumentów  
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Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu 
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty 
- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę A4- 0.25 zł  pok. nr 7 
Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania. 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
Kodeks cywilny. 

 

 

  ZATWIERDZAM:                   

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

                                                                                         

Jeżowe, 09.12.2013 r.   

 
 

 

Załączniki: 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1   formularz ofertowy wykonawcy 

ZAŁĄCZNIK NR 2   zakres rzeczowo-finansowy 

ZAŁĄCZNIK NR 3   wykaz wykonanych usług 

ZAŁĄCZNIK NR 4   wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia - personel 

ZAŁĄCZNIK NR 5A i 5B  oświadczenie z art. 22 i oświadczenie z art. 24  

ZAŁĄCZNIK NR 6    projekt umowy 
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Załącznik nr 1. 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

Dane dotyczące wykonawcy 
Nazwa............................................................................................................................................................... 

Siedziba............................................................................................................................................................. 

Nr telefonu/faks................................................................................................................................................ 

nr NIP............................................................................................................................................................... 

nr REGON...................................................................................................................................................... 

Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty): 
Imię i nazwisko …………………… ……  Tel. ……………….. Fax ………...........E-mail ....................... 

Adres poczty elektronicznej ..........................................  Strona internetowa................................................. 

 

Dane dotyczące zamawiającego: 
       Gmina Jeżowe 
       37-430 Jeżowe Centrum 136A 

Zobowiązania wykonawcy: 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  

 „Opracowaniu projektu podziału nieruchomości i projektów budowlanych  w oparciu o Ustawę  
z dnia 10.04.2003 dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Jeżowe.  

 

składamy niniejszą ofertę: 

Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości: 

cena netto...............................................zł  (słownie: ..............................................................) 

podatek VAT....................................... ..zł 

cena brutto..............................................zł      (słownie: ...............................................................) 

 
1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego w rozbiciu na poszczególne elementy zamówienia określa zał. 

nr 2. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy. 
2. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum* zarządzanego 

przez ................................ (nazwa lidera). 
3. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 

postępowania. 
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4. Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienia 
publiczne w rozumieniu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy Prawo 
zamówień publicznych i przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.k.) 

7. Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom  żadnej części zamówienia.* 
Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:*   

− ........................................................................................................................................... 
− ........................................................................................................................................... 

8. Udzielimy minimum 12 miesięcy rękojmi za wady na przedmiot zamówienia.  
9. Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru  naszej oferty zobowiązujemy 

się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
10. Wadium w kwocie ……….……… PLN zostało wniesione w dniu ……….…………….  

w formie …………………………………………………………...………………………..    
     (dowód wniesienia wadium w załączeniu). Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:  

………………………………………………………………………………………………. 
11. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

ceny ofertowej brutto w formie ………….……………….. przed podpisaniem umowy.  
 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
− wszystkie załączniki oraz dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków  

Zamówienia; 
− inne: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Oferta zawiera ................... stron. 
 
 
 
 
………………………………………………………… 
(imię i nazwisko)  
data i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2. 
 

          ............................................        ......................... 
         miejscowość                               data 
 
Nazwa wykonawcy: ...................................................................................................................................... 

Siedziba wykonawcy:    ..................................Tel.   .................................... Fax ...........................................

  

„ Opracowaniu projektu podziału nieruchomości i projektów budowlanych  w oparciu o Ustawę  
z dnia 10.04.2003 dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Jeżowe.  

ZAKRES  RZECZOWO - FINANSOWY 

 
Podatek Vat Lp. Zakres  rzeczowy   prac 

 
Wartość ryczałtowa 

zł. / netto 
stawka  %       kwota / zł. 

Wynagrodzenie 
ogółem / zł. 

 
1. 
 

Budowa drogi gminnej  Jeżowe 
Centrum 

    

 
2. 
 

Budowa drogi gminnej  Jeżowe 
Zagościniec 

    

 
3. 

Budowa drogi gminnej  Jeżowe 
Podgórze 
  

    

4. Budowa drogi gminnej  Groble 
    

5. 

Budowa drogi gminnej Kameralne 
- droga położona na obszarze 
NATURA 2000 
 

    

 
Razem 1-5 

    

 
        
Netto  ..................................zł./ słownie: 

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

Vat     ...................................zł 

Brutto ..................................zł./ słownie: ......................................................................................................... 

 

Wymienioną kwotę należy przenieść do zał. Nr 1 Formularz ofertowy 

Oświadczamy, że wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia. 

 
 
  
………………………………………………………… 
(imię i nazwisko)  
data i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
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Załącznik nr 3. 
 

          ............................................        ......................... 
         miejscowość                               data 
 
Nazwa wykonawcy: ...................................................................................................................................... 

Siedziba wykonawcy:    ..................................Tel.   .................................... Fax ........................................... 

„ Opracowaniu projektu podziału nieruchomości i projektów budowlanych  w oparciu o Ustawę  
z dnia 10.04.2003 dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Jeżowe.  

 

Wykaz usług 
 
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i rozmiarem usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia.   

 
Przedmiot 

zamówienia 
Miejsce wykonania 

zamówienia 
Podmiot zlecający 

zamówienie 
Wartość  

zamówienia 
wykonana przez 

Wykonawcę 
brutto 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

(od/ do) 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, w/w warunek podmioty te mogą 

spełniać łącznie. 

 
W załączeniu dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. 
 
 
 
………………………………………………………… 
(imię i nazwisko)  
data i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
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Załącznik nr 4. 
 

          ............................................        ......................... 
         miejscowość                               data 
 
Nazwa wykonawcy: ...................................................................................................................................... 

Siedziba wykonawcy:    ..................................Tel.   .................................... Fax ........................................... 

„ Opracowaniu projektu podziału nieruchomości i projektów budowlanych  w oparciu o Ustawę  
z dnia 10.04.2003 dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Jeżowe.  

  
WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ  

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 

L. p. 
Imię i nazwisko 

(nazwa) 

Pełniona funkcja  
przy realizacji zadania, 

kwalifikacje zawodowe i zakres 
wykonywanych czynności 

Nr uprawnień 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

  

- Można dołączyć uprawnienia zawodowe osób z powyższego wykazu. 
 
- Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia 
 
 
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają: 
- wymagane uprawnienia o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne tzn. 
w zakresie rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. 

 
 
 
 
………………………………………………………… 
(imię i nazwisko)  
data i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
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Załącznik nr 5A 
 

          ............................................        ......................... 
         miejscowość                               data 
 
Nazwa wykonawcy: ...................................................................................................................................... 

Siedziba wykonawcy:    ..................................Tel.   .................................... Fax ........................................... 

„ Opracowaniu projektu podziału nieruchomości i projektów budowlanych  w oparciu o Ustawę  
z dnia 10.04.2003 dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Jeżowe.  

 

OŚWIADCZENIE 

(o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 Pzp i niepodleganiu wykluczenia  
z postępowania art. 24 Pzp) 

 
Ja/My niżej podpisani ...................................................................................................... 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
reprezentując firmę ................................................................................................................................ 
 
                                      ……………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres firmy) 
 
Jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy 
oświadczam, że: 
1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, a także 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązania innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4)  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24  
     ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
5)  oświadczam, iż nasza firma nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5   ustawy  

Pzp.*  
Lub 
 oświadczam,  iż  firma należy do grupy kapitałowej 1), o której mowa art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy  Pzp.* 

 
………………………………………………………… 
(imię i nazwisko)  
data i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

  

* niepotrzebne skreślić 
 
1) W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę listy podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp. W załączeniu przedstawiam listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 
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Załącznik nr 5B         
                                                                                         ............................................        ......................... 
         miejscowość                               data 

 

 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY  W OKOLICZNO ŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA 

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

UMOWA NR ........../ 
 
Zawarta  w  dniu  ...... grudzień 2013  roku  pomiędzy  Gminą  Jeżowe  reprezentowaną  przez: 
 
inż.  Gabriela  Lesiczka  -  Wójt Gminy  Jeżowe 
        Wiesław Łach     -   Skarbnik Gminy Jeżowe 
zwaną  w  dalszej  treści  umowy  ,, Zamawiającym”,   
zwanym dalej „Zamawiaj ącym”  
a 
…………………………………………………………………………………………………...…… 
reprezentowanym przez: 
……………………………..…………. – ……………………………………………….…….., 
zwanym dalej „Wykonawca”  
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pózn. zm./ w trybie przetargu 
nieograniczonego, zawarta została umowa następującej treści: 
 

§ 1. 
 
1.   Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące  prace:  
 
 
1.Opracowaniu projektu podziału nieruchomości  w celu wydania decyzji na realizację inwestycji 
drogowych (art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) dla następujących dróg :  
 
 1. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Centrum   
 2. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Zagościniec  
 3. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Podgórze   
 4. Budowa drogi gminnej  Groble   
  
 
2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami dla inwestycji   
    drogowych pn.: 
 
 1. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Centrum 
 2. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Zagościniec 
 3. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Podgórze 
 4. Budowa drogi gminnej  Groble 
 5. Budowa drogi gminnej Kameralne - droga położona na obszarze NATURA 2000 
 
3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
 

§ 2. 
 
1.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym 
      zakresie przepisami, wskazaniami Zamawiającego, przy zachowaniu najwyższej staranności w 
      sposób zapewniający jego przydatność do wskazanego celu. 
2.   Wszelkie dokumenty niezbędne do realizacji umowy Wykonawca pozyska we własnym zakresie i 
      na własny koszt. 
3.   Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia, wiedze i doświadczenie niezbędne do wykonania 
      przedmiotu umowy. 
4.   Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać opracowania osobom trzecim. 
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§ 3. 

 
1.   Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, na 
      kwotę : 
        
 Netto ...................................zł./ słownie: ................................................................................... 

 Vat   ....................................zł 

 Brutto ...................................zł./ słownie: ...................................................................................  

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia  17.12.2013 r. 

 
2.   Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacja przedmiotu 
      umowy. 
3.   Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotu umowy dokona protokolarnego odbioru 
      opracowania. 
4.   Jeżeli przekazana dokumentacja nie będzie kompletna lub zawierać będzie wady, Zamawiający 
      upoważniony będzie do odmowy jej odbioru z podaniem uzasadnienia odmowy odbioru. 

 
§ 4. 

 
1.   Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie 
     faktury/rachunku po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy, przelewem na rachunek 
     bankowy wykonawcy podany na fakturze/rachunku. 
2.  Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania od Zamawiającego 
      faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokołem odbioru wraz z 
      oświadczeniem Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z obowiązującymi 
      przepisami i odpowiada jej przeznaczeniu). 

 
§ 5. 

 
      Termin wykonania zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy wynosi : 
 
       1. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Centrum  do 30 listopad 2015 r. 

 2. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Zagościniec  do 30 listopad 2014 r. 

 3. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Podgórze  do 30 listopad 2015 r. 

 4. Budowa drogi gminnej  Groble   do 30 listopad 2014 r. 

 5. Budowa drogi gminnej Kameralne - droga położona na obszarze NATURA 2000 

        do 30 listopad 2014 r. 
 

§ 6. 
 

1.   Wykonawca udziela rękojmi za wady na wykonana usługę na okres 12 miesięcy od dnia podpisania 
      protokołu odbioru. 
3.   W ramach rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad w 
      dostarczonej Zamawiającemu dokumentacji. Czynności te Wykonawca wykona w terminie 
      wyznaczonym przez Zamawiającego. 
4.   W razie wad w wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji, Zamawiający może według swego 
      wyboru dochodzić praw z tytułu rękojmi. 
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§ 7. 
 

1.   Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedstawienia 
      Zamawiającemu w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwoty w wysokości 
………….zł, co stanowi 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2.   Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia tj. ….. zł. w ciągu 30 dni od dnia podpisania bez uwag protokołu 
      odbioru. Pozostałe 30% zabezpieczenia tj. ……. zł. Zamawiający zwróci w ciągu 15 dni po upływie okresu 
      rękojmi za wady. 

§ 8. 
 

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
      1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
          odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, którym 
          mowa w § 3 ust. 1 umowy; 
      2) za zwlokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, 
          o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki; 
      3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 
          0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
          liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. 
2.   Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu 
      cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury/rachunku Wykonawcy na 
      co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

 
§ 9. 

 
1.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.   Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 
      dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
      potrzeb Zamawiającego lub z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub też z przyczyn 
      obiektywnych, niezależnych od !żadnej ze stron i dotyczy: 

1) terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 
      2) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług, 

3) zmian, do których strony upoważnione są na podstawie ustawy. 
 

§ 10. 
 

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
przenieść, ani zbyć wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecia. 

 
§ 11. 

 
1.   Z chwila zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji Wykonawca 
      przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do opracowanej dokumentacji 
      na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach 
      autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pózn. zm.), a w szczególności: 
     1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji – wytwarzanie jej egzemplarzy 
         wszelkimi znanymi technikami w dowolnej liczbie, wprowadzanie je do pamięci komputera 
         oraz zapis w formie elektronicznej, 
     2) w zakresie obrotu dokumentacja i z jej egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, najem, 
         dzierżawa, użyczenie lub nieodpłatne przekazywanie jej egzemplarzy, 
     3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony powyżej – publiczne 
         udostępnianie, w taki sposób aby każdy miał do niej dostęp, we wszystkich dostępnych 
         technikach i formach udostępniania, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym 
         udostępnianie przez siec komputerowa lub inna siec przekazu elektronicznego. 
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     4) Wprowadzenia jakichkolwiek zmian do dokumentacji przez uprawnione osoby oraz korzystanie 
         ze zmienionej wersji w sposób określony w pkt od 1 do 3. 
2.   Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia do dokonywania zmian i przeróbek dokumentacji 
      przez uprawnione osoby, w tym również do wykorzystania jej w części lub całości oraz łącznie z 
      innymi opracowaniami i przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonanie zależnych 
      praw autorskich. 
3.   Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji na wszystkich wyżej określonych polach 
      eksploatacji nie jest terytorialnie ograniczone (obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 
      wszelkich innych krajów). 
4.   Zamawiający ma prawo korzystać z w/w dokumentacji i opracowań oraz rozpowszechniać je bez 
      oznaczenia ich nazwiskiem i imieniem autora. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do 
      wykonywania jego autorskich praw osobistych. 

 
§ 12. 

 
1.   Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo 
      odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli: 
     1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 15 dni od daty zawarcia 
         umowy, 
     2) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami. 
2.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 (odstąpienie 
     umowne) powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia, w terminie 30 
     dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tej przyczynie. 
3.   Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w 
     art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 
     113, poz. 759 z pózn. zm.). 

 
§ 13. 

 
     Ewentualne kwestie sporne wynikłe w związku z realizacja niniejszej umowy strony poddają 
     rozstrzygnięciu przez Sad właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 14. 

 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla        
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
 

Zamawiający:                                                                           Wykonawca: 
 
 
 



 30 

Załącznik Nr 2 do umowy 
 

Opracowaniu projektu podziału nieruchomości i projektów budowlanych  w oparciu o Ustawę  
z dnia 10.04.2003 dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Jeżowe.  

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu podziału nieruchomości  
w celu wydania decyzji na realizację inwestycji drogowych (art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) dla 
następujących dróg :  
 
 1. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Centrum  ilość działek do podziału  ok. 164 szt. 
 2. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Zagościniec ilość działek do podziału  ok. 65 szt. 
 3. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Podgórze  ilość działek do podziału  ok. 175 szt. 
 4. Budowa drogi gminnej  Groble   ilość działek do podziału  ok. 21 szt. 
 5. Budowa drogi gminnej Kameralne   ilość działek do podziału  ok. 30 szt. 
 
 
2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami dla inwestycji   
    drogowych pn.: 
 
 1. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Centrum   dł. ok.1.370 mb 
 2. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Zagościniec dł. ok. 780 mb   
 3. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Podgórze  dł. ok. 1820 mb 
 4. Budowa drogi gminnej  Groble   dł. ok. 400 mb 
 5. Budowa drogi gminnej Kameralne - droga położona na obszarze NATURA 2000 dł. ok. 415 mb. 
 
 
oraz innych projektów koniecznych do przebudowy wszystkich kolidujących sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, zgodnie  z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami od zarządców sieci, z 
podziałem na poszczególne branże wraz z wszelkimi uzgodnieniami m.in. uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i dokonanie 
stosownych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę. 
 
2.2  Zakładany zakres projektowy drogi obejmuje: 
 
- Wykonanie projektu odwodnienia  
- Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu; 
- Uzyskanie zgody na wycinkę drzew - NATURA 2000  
- Wykonanie opinii dotyczącej wycinki drzew, ich stanu, wieku wraz z opinią ornitologa - NATURA 2000 
- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- Opracowanie tabeli zjazdów (załączonej do projektu wykonawczego); 
- Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; 
- Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, w tym decyzji środowiskowej (jeżeli istnieje taka 
konieczność), pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej oraz realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji. 
- Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót, kosztorysów ślepych i kosztorysów 
inwestorskich wraz z ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów) 
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- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanych 
dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo 
budowlane oraz inne czynności określone wymaganiami Zamawiającego. 
- Opracowanie dokumentacji geotechnicznej - 4 egz. 
- Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 
 
2.3 Uzgodnienia projektu z Zamawiającym: 
 
Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca wraz z Zamawiającym przeprowadzi wizję lokalną w terenie  
i uszczegółowi zakres prac projektowych; 
- koncepcję projektową Wykonawca złoży u Zamawiającego do zaopiniowania. Koncepcja musi zawierać 
rozwiązania drogowe i przebudowy urządzeń technicznych pozwalające jednoznacznie uzgodnić całość 
projektu lub jego zmiany w formie docelowej. Obecność projektanta na spotkaniu uzgadniającym 
koncepcję jest obowiązkowa.  
- w przypadku uwag, Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki i ponownie przedłożyć 
Zamawiającemu. Akceptacja końcowa przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie w formie pisemnej po 
uzgodnieniu z przedstawicielami samorządu lokalnego; 
- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne 
przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii uwzględniając zasady uczciwej konkurencji 
(w przypadku określenia konkretnych materiałów, jakie projektant proponuje do zastosowania, wskazaniu 
takiemu muszą towarzyszyć wyrazy lub równoważne). 
 
3. Do Wykonawcy zamówienia należeć będzie: 
 
1) sporządzenie projektów podziału nieruchomości niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji 
na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 
2) w przypadku gdy będzie to konieczne – sporządzenie wykazów synchronizacyjnych; 
 
3). Należy wykonać projekt podziału  następujących działek: 
 
 1. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Centrum  ilość działek do podziału  ok. 164 szt. 
 2. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Zagościniec ilość działek do podziału  ok. 65 szt. 
 3. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Podgórze  ilość działek do podziału  ok. 175 szt. 
 4. Budowa drogi gminnej  Groble   ilość działek do podziału  ok. 21 szt. 
 5. Budowa drogi gminnej Kameralne   ilość działek do podziału  ok. 30 szt. 
 
 
Projekt podziału nieruchomości należy opracować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Operat 
podziałowy należy opracować w oparciu o oględziny i pomiary nieruchomości, aktualne mapy 
ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów oraz aktualne protokoły badania ksiąg wieczystych działu I i II. 
Ponadto należy sporządzić i doprowadzić do zgodności treść mapy ewidencyjnej gruntów z aktualnym 
stanem prawnym. 
 
4. Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać w szczególności następujące dokumenty: 
 
1) nazwę jednostki ewidencyjnej, oznaczenie obrębu i numer arkusza mapy, 
2) adres nieruchomości podlegającej podziałowi, 
3) skale mapy, 
4) granice nieruchomości podlegające podziałowi, 
5) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz 
księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny 
nieruchomości, 
6) oznaczenie nieruchomości sąsiednich według danych z katastru nieruchomości, 
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7) powierzchnie nieruchomości podlegającej podziałowi oraz przedstawione w kolorze czerwonym 
powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu, 
8) wykaz wywłaszczeniowy, 
9) aktualne wypisy i protokoły z badania ksiąg wieczystych I i II działu lub inne dokumenty 
potwierdzające prawo własności nieruchomości, 
10) aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntów, 
11) operat pomiarowy podziału nieruchomości wraz z przygotowanym do podpisu wnioskiem 
skierowanym do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej celem nadania klauzuli, 
12) wykazy synchronizacyjne dla poszczególnych działek w przypadku wystąpienia różnic między księgą 
wieczystą, a ewidencją gruntów, 
13) zbiorczą mapę podziałową w ilości 9 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 
cyfrowej (płyta DVD), 
14) niezbędne do projektu podziału nieruchomości elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności: 
ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki 
przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegająca podziałowi. 
 
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił rękojmi za wady projektu podziału nieruchomości  
i pozostałych usług geodezyjnych na okres 1 roku od daty odbioru końcowego. W okresie rękojmi 
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie między innymi do nieodpłatnego 
usunięcia wszelkich wad, błędów w dostarczonej dla Zamawiającego dokumentacji geodezyjnej oraz do 
usunięcia wszelkich usterek stwierdzonych przez organ kontrolujący złożony operat z podziałem działek 
celem nadania klauzuli. Czynności te Wykonawca wykona w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 
A. Ustalenia ogólne 
Głównym celem, dla którego ma służyć opracowanie jest uzyskanie decyzji Starosty Powiatu Niżańskiego 
na budowę dróg wymienionych w rozdz. III.1. 
 
B. Materiały wyjściowe 
 
Zamawiający posiada  mapy w skali 1:1000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem 
terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące i projektowane uzbrojenie terenu. 
dla następujących dróg,  które zostaną przekazane  Wykonawcy: 
 
 1. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Centrum   
 2. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Zagościniec  
 3. Budowa drogi gminnej  Groble 
  
Na pozostałe odcinki dróg  mapy opracuje na koszt własny Wykonawca tj. na drogi: 
   
 4.  Budowa drogi gminnej  Jeżowe Podgórze  
 5. Budowa drogi gminnej Kameralne 
 
C. Ogólne wymagania dotyczące prac 
 
1. Opracowywana dokumentacja powinna odpowiadać wymogom: 
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmianami); 
2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 
z późn. zmianami); 
3) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (teks jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 
240, poz. 2027 z późn. zmianami); 
4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
261, poz. 2603 z późn. zmianami); 
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5) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663); 
6) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454 z późn. zmianami). 
7) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 263 z 2011 r. poz. 1572) w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego. 
8) Wytycznych technicznych dotyczących opracowania (redakcji) mapy z projektem podziału 
nieruchomości niezbędnej do przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
 
2. Opracowana dokumentacja powinna być kompletna, co oznacza, że powinna zawierać wszystkie 
materiały geodezyjne, prawne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji. 
 
D. Zakres opracowania i skład dokumentacji dla Zamawiającego 
 
Dokumentacja geodezyjno – prawna do nabycia z mocy prawa nieruchomości niezbędnych pod budowę 
dróg wydzielonych liniami rozgraniczającymi (podziały nieruchomości) dla  
 
 1. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Centrum 
 2. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Zagościniec 
 3. Budowa drogi gminnej  Jeżowe Podgórze 
 4. Budowa drogi gminnej  Groble 
 5. Budowa drogi gminnej Kameralne - droga położona na obszarze NATURA 2000 
 
 
1. Wstępne prace poprzedzające dokonanie podziałów nieruchomości: 
 
1) analiza istniejącej granicy pasa drogowego wykazanej w projekcie (czyli map do celów projektowych) 
– Wykonawca zobowiązany jest do jej sprawdzenia i w razie rozbieżności zobowiązany jest do 
uaktualnienia treści na mapie sytuacyjnej wysokościowej, która będzie załącznikiem w materiałach do 
wniosku o wydanie decyzji. 
 
2) na podstawie zwymiarowania projektowanych granic zajęcia terenu dokonanego przez Projektanta 
Wykonawca wykonuje analityczne opracowanie właściwego projektu podziału nieruchomości (określając 
współrzędne punktów granicznych i powierzchnie działek) i opracuje mapy z projektem podziału: 
a) Wykonawca wykorzystując zwymiarowanie granic zajęcia terenu dokonane przez Projektanta, 
zobowiązany jest do takiego ustalenia punktów załamania granicy wyznaczającej pas drogowy, które 
stanowić będzie wypadkowa procesu aproksymacji (generalizacji) granicy ustalonej przez Projektanta  
i uwzględnienia sytuacji terenowej oraz układu granic na mapie ewidencyjnej; 
b) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasady, by punkty załamania granic podziału projektować 
w miejscach o podwyższonej gwarancji ich utrzymania (np. miedze); 
c) Wyznaczając granice podziału działek Wykonawca w miarę możliwości winien unikać sytuacji 
stwarzania działek o bardzo małej powierzchni, której powstanie byłoby jedynie wynikiem niewskazanej 
w takim przypadku precyzyjności i ścisłości przyjęcia zwymiarowania dokonanego przez Projektanta. 
 
3) Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być wykazane przez Wykonawcę, 
w uzgodnieniu z koordynatorem prac ze strony Zamawiającego, w załączniku mapowym oraz w formie 
wykazu współrzędnych; 
 
2. Badanie stanu prawnego dzielonych działek i załączenie dokumentów własności. Gdy nieruchomość 
ma założoną księgę wieczystą należy przeprowadzić badanie hipoteczne I i II działu, a do dokumentacji 
należy załączyć 2 egz.: 
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a) badanie stanu prawnego powinno dotyczyć działki dzielonej wchodzącej w zakres inwestycji  
z podaniem jej powierzchni wynikającej z dokumentów znajdujących się w księdze; 
b) w przypadku gdy w wypisie w ewidencji gruntów jest wykazany tylko akt notarialny lub błędnie 
wpisana KW należy ustalić prawidłową księgę i wykonać badanie hipoteczne; 
c) w przypadku gdy nie jest założona księga wieczysta, to należy uzyskać kopie tytułu własności. 
 
3. Opracowanie projektów podziału nieruchomości, wchodzących w zakres pasa drogowego, 
niezbędnych do nabycia z mocy prawa na podstawie decyzji: 
1) wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie na działkach dzielonych, poprzez 
zamarkowanie nowych punktów granicznych za pomocą palików; 
2) sporządzenie w 9-ciu egzemplarzach map projektu podziału, w oparciu o obowiązujące przepisy 
wymienione w punkcie C, oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego, opatrzonych stosowną pieczęcią 
powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 
4. W wyniku podziału powstałe punkty graniczne, zlokalizowane na załamaniach linii rozgraniczających 
teren inwestycji drogowej, podlegają wyznaczeniu na gruncie i utrwaleniu granicznikami (słupkami 
betonowymi). 
 
E. Szata graficzna 
Dokumentacje geodezyjno-prawna do nabycia z mocy prawa nieruchomości niezbędnych pod budowę 
drogi, wydzielonych liniami rozgraniczającymi (podziały nieruchomości) należy skompletować 
obrębowo, w formacie A-4 i dostarczyć w 9 kompletach, w segregatorach opisanych i zawierających spis 
zawartości. 
 

 


