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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

NA USŁUGĘ 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2018 r, poz. 1986, z 

późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą"  

tj. powyżej 55.000 zł do 30.000 euro 

na  

„Wykonanie projektów podziału działek na terenie Gminy Jabłonka”  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Jabłonka  

REGON:   491892222 

NIP:     735-28-56-459 

Miejscowość   Jabłonka 

Adres:    ul. 3 Maja 1  

Tel.     18 26 111 46 

strona internetowa:  www.jablonka.pl 

e-mail    zpubliczne@jablonka.pl 

Godziny urzędowania: w poniedziałki od 8.00 do 16.00,  

od wtorku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: 

 

 

Urząd Gminy Jabłonka 

ul. 3 Maja 1  

34-480 Jabłonka  

znak postępowania: RINT.271.1.5.2019 

 

 

 

 

  

http://www.jablonka.pl/
mailto:zpubliczne@jablonka.pl
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Rozdział 1.  Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu prowadzonym w 

trybie Kodeksu cywilnego z wyłączeniem ustawy Pzp na podstawie art. 70 1−70 5 kodeksu 

cywilnego o wartości poniżej 30 000 euro, mającego na celu w sposób jawny, rzetelny i 

konkurencyjny wyłonić najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w wyniku przetargu, 

w którym startują potencjalni Wykonawcy (Oferenci). 

2. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

pisemnego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 

Cywilny, w szczególności art. 701-705 (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 z późn. zm). 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu lub wycofania określonych 

pozycji, usług, zakresu z przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez 

możliwości żądania odszkodowania przez Uczestników przetargu – Wykonawców. 

4. Ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane na podstawie decyzji 

Zamawiającego w każdym czasie przekazanej Wykonawcom poprzez odpowiednią  

informację zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego. 

5. W uzasadnionych przypadkach  Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 

do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej. 

6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

⎯ strona internetowa Gminy Jabłonka– www.jablonka.pl 

⎯ tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego - tablica 

ogłoszeń „Zamówienia Publiczne” w Urzędzie Gminy Jabłonka. 

7. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty 

przetargowej. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie 

opisaną propozycję.   

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania geodezyjnego dotyczącego 

projektów podziału działek na terenie Gminy Jabłonka: 

1. Wykonanie projektu podziału działek zabudowanych nr 4069/1, 4068/1 w Jabłonce 

Termin wykonania do 30.10.2019 z tym że do 30 dni od dnia podpisania umowy należy 

przedłożyć zamawiającemu wstępny projekt podziału działek do zaopiniowania  

Opracowanie obejmuje: 

- wykonanie wstępnego projektu podziału działek pod kątem zgodności proponowanego 

podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego (4 egz.  map ze wstępnym 

projektem podziału działek)  

- opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej z projektem podziału działek 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla Zamawiającego 6 

egz. Map z projektem podziału działek)   

 

2. Wykonanie projektu podziału działki ew. nr 4317 w Jabłonce pod poszerzenie drogi 

gminnej 

http://www.jablonka.pl/
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Termin wykonania do 30.10.2019 z tym że do 30 dni od dnia podpisania umowy należy 

przedłożyć zamawiającemu wstępny projekt podziału działek do zaopiniowania  

Opracowanie obejmuje: 

- wykonanie wstępnego projektu podziału działek pod kątem zgodności proponowanego 

podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego (4 egz.  map ze wstępnym 

projektem podziału działek)  

- opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej z projektem podziału działek 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla Zamawiającego 6 

egz. Map z projektem podziału działek)   

 

 

3. Wykonanie projektu podziału działek ew. nr 8032/2, 8032/5, 8034/2, 8034/3 w Zubrzycy 

Górnej   pod drogę (wydzielenie części działek pod istniejącą drogę w terenie) 

Termin wykonania do 30.10.2019 z tym że do 30 dni od dnia podpisania umowy należy 

przedłożyć zamawiającemu wstępny projekt podziału działek do zaopiniowania 

Opracowanie obejmuje: 

- wykonanie wstępnego projektu podziału działek pod kątem zgodności proponowanego 

podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wykazem 

synchronizacyjnym dla działki 8034/2, (6 egz.  map ze wstępnym projektem podziału 

działek)  

- opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej z projektem podziału działek 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wykazem 

synchronizacyjnym dla działki 8034/2 (dla Zamawiającego 9 egz. Map z projektem 

podziału działek)   

 

4. Wykonanie projektu podziału działek ew. nr 5308, 5292 w Zubrzycy Górnej   pod 

poszerzenie drogi  

Termin wykonania do 30.10.2019 z tym że do 30 dni od dnia podpisania umowy należy 

przedłożyć zamawiającemu wstępny projekt podziału działek do zaopiniowania 

Opracowanie obejmuje: 

- wykonanie wstępnego projektu podziału działek pod kątem zgodności proponowanego 

podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego (4 egz.  map ze wstępnym 

projektem podziału działek)  

- opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej z projektem podziału działek 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla Zamawiającego 6 

egz. Map z projektem podziału działek)   

 

 

5. Wykonanie projektu podziału działek ew. nr 5621, 5622, 5623, 5625 w Zubrzycy Górnej   

pod poszerzenie drogi 

Termin wykonania do 30.11.2019 z tym że do 45 dni od dnia podpisania umowy należy 

przedłożyć zamawiającemu wstępny projekt podziału działek do zaopiniowania 

Opracowanie obejmuje: 

- wykonanie wstępnego projektu podziału działek pod kątem zgodności proponowanego 

podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wykazem 
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synchronizacyjnym dla działek 5621, 5622, 5623, 5625 (4 egz.  map ze wstępnym 

projektem podziału działek)  

- opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej z projektem podziału działek 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wykazem 

synchronizacyjnym dla działek 5621, 5622, 5623, 5625  (dla Zamawiającego 6 egz. Map 

z projektem podziału działek)   

 

 

6. Wykonanie projektu podziału działek ew. nr 8325/9, 8325/8, 8325/2, 8325/3, 8322/31, 

8322/44, 8322/46, 8322/32, 8322/40, 8322/39, 8322/38,  8322/37 w Zubrzycy Górnej   pod 

drogę (wydzielenie części działek pod istniejącą drogę w terenie) 

Termin wykonania do 30.11.2019 z tym że do 45 dni od dnia podpisania umowy należy 

przedłożyć zamawiającemu wstępny projekt podziału działek do zaopiniowania 

Opracowanie obejmuje: 

- wykonanie wstępnego projektu podziału działek pod kątem zgodności proponowanego 

podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego (8 egz.  map ze wstępnym 

projektem podziału działek)  

- opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej z projektem podziału działek 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla Zamawiającego 

10 egz. Map z projektem podziału działek)   

 

7. Wykonanie projektu podziału działek ew. nr 13271/1, 13275/1 w Lipnicy Małej  pod 

poszerzenie drogi  

Termin wykonania do 30.11.2019 z tym że do 45 dni od dnia podpisania umowy należy 

przedłożyć zamawiającemu wstępny projekt podziału działek do zaopiniowania 

Opracowanie obejmuje: 

- wykonanie wstępnego projektu podziału działek pod kątem zgodności proponowanego 

podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego (4 egz.  map ze wstępnym 

projektem podziału działek)  

- opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej z projektem podziału działek 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla Zamawiającego 6 

egz. Map z projektem podziału działek).  

 

8. Wykonanie projektu podziału działek do zasiedzenia przez Gminę Jabłonka działek ewid. 

nr 2090/1, 2090/5, 2090/4  położonych w Orawce stanowiących drogę          

Termin wykonania do 30.10.2019 

 Zamawiający nie dopuszcza składania częściowych ofert.   

  

Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z wymogami określonymi w: - Ustawie z 

dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2015 r., poz. 520 j. t. ), - Ustawie 

z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j. t. z późn. zm.), 

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663), - Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i 

budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 524 j. t. ) 
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Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):  
Główny przedmiot: 71.35.32.00-9. 

Rozdział 3. Oferty częściowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia:  Zadanie 1, 2, 3, 4,  do 30.10.2019 z tym że do 30 dni od 

dnia podpisania umowy należy przedłożyć zamawiającemu wstępny projekt podziału 

działek.  

Zadanie 5, 6, 7,  do 30.11.2019 z tym że do 45 dni od dnia podpisania umowy należy 

przedłożyć zamawiającemu wstępny projekt podziału działek. 

Zadanie 8 do 30.10.2019. 

Rozdział 5. Informacja o podwykonawcach  

I. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem 

podwykonawstwa na zasadach określonych w ustawie, co oznacza, że wykonawca może zlecić 

wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawcom w graniach prawa oraz pod warunkiem, że 

posiadają oni uprawnienia do wykonywania przedmiotu Umowy jeśli wymagane jest to 

stosownymi przepisami prawa. 

 

Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu, przesłanki wykluczenia wykonawcy, opis    

sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

2. Posiadania wiedzy i doświadczeni 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, w tym: 

1) dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładaj obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. osób posiadających uprawnienia 

zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz 

sporządzania dokumentacji do celów prawnych, o którym to zakresie mowa w art. 43 pkt 2 

ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 

2010r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). 

Rozdział 7. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu  na lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia , które na żądanie zamawiającego ma złożyć Wykonawca 

 

1. Oferta powinna zawierać: 

⎯ Formularz Oferty wg załączonego wzoru – Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, (oryginał) - ma być; 

⎯ opatrzony pieczątką firmową, 

⎯ posiadać datę sporządzenia, 

⎯ zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer NIP, numer telefonu 
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⎯ podpisana czytelnie przez wykonawcę  

⎯ cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia 

2. Pełnomocnictwo - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno 

być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa 

winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu 

pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst 

jednolity Dz. U. z 2014 poz. 164 z późniejszymi zmianami). 

 

Rozdział 8. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
Nie dotyczy  

Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

 

Rozdział 10.  Termin związania ofertą 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert 

określonym w Rozdziale 12 i 13 SIWZ 

2. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może 

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres oraz – w razie potrzeby. 

 

Rozdział 11.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby 

uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Komunikacja  między  Zamawiającym  a  Wykonawcami  odbywa  się  zgodnie  z wyborem 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2018 poz.2188) osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 lipca 2002  r.  o świadczeniu usług drogą  elektroniczną (Dz.U.2017.1219  z 

późn. zm.) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy złożonych dokumentów 

określonych w niniejszej SIWZ. 

2. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w   rozumieniu   ustawy   z   dnia   18   lipca   2002   r.   o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania (z zastrzeżeniem wymogów dotyczących formy złożonych dokumentów 

określonych w niniejszej SIWZ) 

3. Wszelkie informacje dotyczące tego postępowania będą udostępniane na stronie 

internetowej www.jablonka.pl, zakładka „Zamówienia Publiczne” 

4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej  

5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

6. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego 

o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:  

http://www.jablonka.pl/
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− nazwę i adres Wykonawcy,  

− nr telefonu i faksu, e-mail, 

− imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących 

niniejszego postępowania, 

− znak postępowania – RINT.271.1.5.2019 „Wykonanie projektów podziału działek na 

terenie Gminy Jabłonka”. 

7. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3 Maja 

1, 34-480 Jabłonka, pok. 206, w godzinach urzędowania Zamawiającego lub otrzymać 

drogą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie na adres: zpubliczne@jablonka.pl  

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na adres: 

zpubliczne@jablonka.pl (zeskanowany, podpisany dokument).  

9. Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. 

W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona 

na stronie internetowej Zamawiającego – www.jablonka.pl  

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie  dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w  ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 

i  poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację 

na stronie internetowej. 

11. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

− Zagadnienia formalno-prawne:  

inż. Marcelina Machaj, mgr Lidia Czerwonka   

− Przedmiot zamówienia  

      mgr inż. Monika Michalak 

  

Rozdział 12.  Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Opakowanie i adresowanie oferty. 

1) Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Jabłonce, przy ul. 3 Maja 1  pok.1, w 

terminie do dnia 26-07-2019 roku, do godziny 12:00. Godziny pracy: w poniedziałki od 8:00 do 

16:00 oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30. 

2) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Gminy Jabłonka (ul.3 Maja 1, 34-480 Jabłonka). 

3) W Przypadku złożenia oferty osobiście Wykonawca otrzyma od Zamawiającego na swój 

wniosek potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną przyjęcia. 

 

Koperta zewnętrzna winna być opatrzona następującymi danymi: 

Adresat:  

GMINA JABŁONKA  

UL.3 MAJA 1  

34-480 JABŁONKA 
OFERTA NA 

„Wykonanie projektów podziału działek na terenie Gminy Jabłonka” 

PRZETARG PISEMNY 

mailto:publiczne@jablonka.pl
mailto:zpubliczne@jablonka.pl
http://www.jablonka.pl/
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NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

26-07-2019 roku, godz.12.05 

 

Koperta wewnętrzna winna być opatrzona następującymi danymi: 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat:  

GMINA JABŁONKA  

UL.3 MAJA 1  

34-480 JABŁONKA 
OFERTA NA 

„Wykonanie projektów podziału działek na terenie Gminy Jabłonka” 

PRZETARG PISEMNY 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

26-07-2019 roku, godz.12.05 

 

 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert w formie kopii (faksu) czy też drogą elektroniczną. 

4. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę 

lub osoby reprezentujące Wykonawcę w niniejszym przetargu. 

5. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kopii 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, 

wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza 

przysięgłego. 

8. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. Upoważnienie osoby lub osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z 

dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie 

wynika z odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

9. Wszelkie skreślenia i poprawki muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy i opatrzone datą. 

10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

11. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 

12. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
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Rozdział 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w siedzibie Zamawiającego, ul. 3 Maja 1, 34-480 

Jabłonka, pokój nr 1 (sekretariat), w terminie do dnia 26-07-2019 roku, godz. 12.00. 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, pok. 

110 (sala obrad) dnia 26-07-2019 roku, godz. 12.05. 

4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.  

 

Rozdział 14. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz powinna 

stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w 

pełnym zakresie. Podana cena w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, wraz z wyodrębnieniem, z dokładnością 

do drugiego miejsca po przecinku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku VAT. 

Powinna być podana liczbowo i słownie. 

3. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia w całości, przedstawiona w formularzu ofertowym. 

4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności 

od zastosowanych rozwiązań. 

5. Zastosowanie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, leży 

po stronie Wykonawcy. 

6. Ceny podane przez Wykonawcę w ofercie cenowej nie będą ulegały zmianie przez cały okres 

obowiązywania umowy z zastrzeżeniem przypadków: 

- zmiany dotyczące stosowania podatku VAT,  

7. Wykonawca określi cenę oferty brutto (razem z podatkiem VAT), która stanowić będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, Ceną oferty jest cena 

brutto podana w Formularzu ofertowym. 

8. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 

do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

9. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaoferowane ceny powinny 

być zaokrąglone według ogólnych zasad tj. jeśli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub więcej 

zaokrągla się „w górę”, w przeciwnym przypadku zaokrągla się „w dół”. 

10. Podane w ofercie ceny ofertowe muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 

SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej w obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia. 
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11. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

jego oferty. 

12. Podane w ofercie ceny ofertowe muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 

SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej w obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia. 

13. Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym . 

14. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu Oferty. 

15. cena – należy przez to rozumnie c cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z   

dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915) 

Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:  

„Cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany 

zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i 

usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez 

cenę rozumie się również  stawkę taryfową”.  

  

Rozdział 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Kryterium oceny ofert – CENA 100% 

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę realizacji 

przedmiotowego zamówienia (cena jest jedynym kryterium oceny złożonych ofert).  

 

Rozdział 16. Sposób oceny ofert 

 

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 5, dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

3. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 

oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 

sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu 

wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek 

3)   inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy: 

1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy; 

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się 

na przedłużenie okresu związania ofertą. 

7. Odrzucenie ofert 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści SIWZ; 

2) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu; 

3) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym Kodeksu cywilnego. 

5) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

8. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.  

Przetarg unieważnia się w przypadkach, gdy: 

1) nie wpłynęła żadna ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

3) wystąpiła zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja 

zamówienia, nie leży w interesie zamawiającego. 

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy; 

5) przed wyłonieniem wykonawcy zachodzi konieczność istotnej modyfikacji w przedmiocie 

zamówienia; 

6) zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie  leży 

w interesie Zamawiającego; 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu lub wycofania określonych 

pozycji, usług, zakresu z przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez 

możliwości żądania odszkodowania przez Uczestników przetargu – Wykonawców. 

 

Rozdział 17. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w SIWZ. 

2. Kryteriami oceny ofert mogą być: cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu 

zamówienia lub właściwości wykonawcy. 

3. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w 

ogłoszeniu i SIWZ 

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z niższą ceną. 

5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest 

cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
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6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego 

ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie, 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację, o 

których mowa w ust. 7 pkt. 1, również na swojej stronie internetowej. 

9. W przypadku uchylania się Wykonawcy, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy 

przez okres dłuższy niż 7 dni Zamawiający jest uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej 

spośród pozostałych ofert.  

 

Rozdział 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Rozdział 19. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 3 do SIWZ. 

 

Rozdział 20. Załączniki do SIWZ 

Załącznik Nr 1  Formularz oferty 

Załącznik Nr 2 Oświadczenie 

 

ZATWIERDZAM     Zastępca Wójta Gminy Jabłonka 

Jabłonka, dnia 22 lipca 2019 roku   /-/inż. Bolesław Wójcik 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

„Wykonanie projektów podziału działek na terenie Gminy Jabłonka”. 

  

Zamawiający: 

Gmina Jabłonka 

ul. 3 Maja 1 

34-480 Jabłonka 

1. Nazwa Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy 

 

 

Adres Wykonawcy 

 

 

Nr NIP 

Nr REGON 

 

Nazwa i adres partnerów 

Konsorcjum* 

 

*wypełniać w przypadku Konsorcjum 

2. Osoba do kontaktów (w sprawie niniejszej oferty) 

 

Imię i nazwisko  

Adres służbowy  

Telefon, Fax  

E-mail  

 

3. Deklaracja Wykonawcy  

Niniejszym oświadczamy, że: 

3.1.Oferujemy się wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym 

zadanie pn.: „Wykonanie projektów podziału działek na terenie Gminy 

Jabłonka”. 

3.2. Cenę wykonania zadania oferujemy jak niżej: 
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Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę* 

 
Nr zadania  Cena netto Podatek VAT 

… % 

Cena brutto Termin 

realizacji 

zadania  

1    do 30.10.2019 z 

tym że do 30 

dni od dnia 

podpisania 

umowy należy 

przedłożyć 

zamawiającemu 

wstępny projekt 

podziału 

działek 

słownie:

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

słownie:

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

słownie:

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

2    do 30.10.2019 z 

tym że do 30 

dni od dnia 

podpisania 

umowy należy 

przedłożyć 

zamawiającemu 

wstępny projekt 

podziału 

działek 

słownie:

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

słownie:

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

słownie:

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

3    do 30.10.2019 z 

tym że do 30 

dni od dnia 

podpisania 

umowy należy 

przedłożyć 

zamawiającemu 

wstępny projekt 

podziału 

działek 

słownie:

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

słownie:

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

słownie:

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

4    do 30.10.2019 z 

tym że do 30 

dni od dnia 

podpisania 

umowy należy 

przedłożyć 

zamawiającemu 

wstępny projekt 

podziału 

działek 

słownie:

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

słownie:

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

słownie:

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

5    do 30.11.2019 z 

tym że do 45 

dni od dnia 

podpisania 

umowy należy 

przedłożyć 

zamawiającemu 

wstępny projekt 

podziału 

słownie:

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

słownie:

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

słownie:

 ....................................  
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działek 

6    do 30.11.2019 z 

tym że do 45 

dni od dnia 

podpisania 

umowy należy 

przedłożyć 

zamawiającemu 

wstępny projekt 

podziału 

działek 

słownie:

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

słownie:

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

słownie:

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

7    do 30.11.2019 z 

tym że do 45 

dni od dnia 

podpisania 

umowy należy 

przedłożyć 

zamawiającemu 

wstępny projekt 

podziału 

działek 

słownie:

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

słownie:

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

słownie:

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

8    

do 30.10.2019 

słownie:

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

słownie:

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

słownie:

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

Razem 

wartość 

zamówienia 

Razem cena netto Podatek VAT 

… % 

Razem cena brutto 

   

Słownie:  

 
…………….. 

słownie: 

 

…………… 

słownie: 

 

………………………..  

 

 

*** 

4. Zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowymi warunkami 

zamówienia zawartymi w zapytaniu oraz z wszystkimi informacjami niezbędnymi do 

zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną 

dodatkowych roszczeń finansowych. 

5. Wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.  
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6. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania, 

wyjaśnień do zapytania oraz jego modyfikacji. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem 

przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

7. Ponoszę odpowiedzialność za wady opracowania objętego umową, wymagające poprawek 

lub uzupełnienia. 

8. Udzielam gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru opracowania 

stwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 

9. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy. 

10. Zobowiązujemy się do wykonania i potwierdzam termin wykonania zadania /zadań/w 

zapytaniu ofertowym. 

11. Numer mojego konta bankowego:..................................................................................  

12. Jestem płatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem 

NIP:…………………………………..  
 

Miejscowość, dn.…………   

        

………………………………………… 
(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ 

 

  

 

 

 

Oznaczenie Wykonawcy - firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz 

siedziby, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko przedsiębiorcy adres oraz nazwę pod 

którą wykonuj działalność gospodarczą 

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

 

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

 

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

 

 

 

Oświadczam 
 

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

 

 

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

 

............................................ data   .......................................................................  

(imię nazwisko) 

 podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

UMOWA NR ………… 

 

Sporządzona w dniu …  2019 roku w Jabłonce pomiędzy: Gminą Jabłonka zwaną dalej 

„Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: Wójta Gminy  

w imieniu, którego działa: Z-ca Wójta Pan inż. Bolesław Wójcik 

przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy – Pani mgr Danuty Sarniak  

 

 

a 

……………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

  

 

 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy - na podstawie art. 4 pkt. 8 

ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986)  została zawarta  umowa  o  następującej  treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług geodezyjnych polegających na: wykonaniu 

opracowania geodezyjnego dotyczącego projektów podziału działek na terenie Gminy 

Jabłonka: 

 

1. Wykonanie projektu podziału działek zabudowanych nr 4069/1, 4068/1 w Jabłonce 

Termin wykonania do 30.10.2019 z tym że do 30 dni od dnia podpisania umowy należy 

przedłożyć zamawiającemu wstępny projekt podziału działek do zaopiniowania  

Opracowanie obejmuje: 

- wykonanie wstępnego projektu podziału działek pod kątem zgodności proponowanego 

podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego (4 egz.  map ze wstępnym 

projektem podziału działek)  

- opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej z projektem podziału działek 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla Zamawiającego 6 

egz. Map z projektem podziału działek)   

 

2. Wykonanie projektu podziału działki ew. nr 4317 w Jabłonce pod poszerzenie drogi 

gminnej 

Termin wykonania do 30.10.2019 z tym że do 30 dni od dnia podpisania umowy należy 

przedłożyć zamawiającemu wstępny projekt podziału działek do zaopiniowania  

Opracowanie obejmuje: 
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- wykonanie wstępnego projektu podziału działek pod kątem zgodności proponowanego 

podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego (4 egz.  map ze wstępnym 

projektem podziału działek)  

- opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej z projektem podziału działek 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla Zamawiającego 6 

egz. Map z projektem podziału działek)   

 

 

3. Wykonanie projektu podziału działek ew. nr 8032/2, 8032/5, 8034/2, 8034/3 w Zubrzycy 

Górnej   pod drogę (wydzielenie części działek pod istniejącą drogę w terenie) 

Termin wykonania do 30.10.2019 z tym że do 30 dni od dnia podpisania umowy należy 

przedłożyć zamawiającemu wstępny projekt podziału działek do zaopiniowania 

Opracowanie obejmuje: 

- wykonanie wstępnego projektu podziału działek pod kątem zgodności proponowanego 

podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wykazem 

synchronizacyjnym dla działki 8034/2, (6 egz.  map ze wstępnym projektem podziału 

działek)  

- opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej z projektem podziału działek 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wykazem 

synchronizacyjnym dla działki 8034/2 (dla Zamawiającego 9 egz. Map z projektem 

podziału działek)   

 

4. Wykonanie projektu podziału działek ew. nr 5308, 5292 w Zubrzycy Górnej   pod 

poszerzenie drogi  

Termin wykonania do 30.10.2019 z tym że do 30 dni od dnia podpisania umowy należy 

przedłożyć zamawiającemu wstępny projekt podziału działek do zaopiniowania 

Opracowanie obejmuje: 

- wykonanie wstępnego projektu podziału działek pod kątem zgodności proponowanego 

podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego (4 egz.  map ze wstępnym 

projektem podziału działek)  

- opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej z projektem podziału działek 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla Zamawiającego 6 

egz. Map z projektem podziału działek)   

 

 

5. Wykonanie projektu podziału działek ew. nr 5621, 5622, 5623, 5625 w Zubrzycy Górnej   

pod poszerzenie drogi 

Termin wykonania do 30.11.2019 z tym że do 45 dni od dnia podpisania umowy należy 

przedłożyć zamawiającemu wstępny projekt podziału działek do zaopiniowania 

Opracowanie obejmuje: 

- wykonanie wstępnego projektu podziału działek pod kątem zgodności proponowanego 

podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wykazem 

synchronizacyjnym dla działek 5621, 5622, 5623, 5625 (4 egz.  map ze wstępnym 

projektem podziału działek)  
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- opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej z projektem podziału działek 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wykazem 

synchronizacyjnym dla działek 5621, 5622, 5623, 5625  (dla Zamawiającego 6 egz. Map 

z projektem podziału działek)   

 

 

6. Wykonanie projektu podziału działek ew. nr 8325/9, 8325/8, 8325/2, 8325/3, 8322/31, 

8322/44, 8322/46, 8322/32, 8322/40, 8322/39, 8322/38,  8322/37 w Zubrzycy Górnej   pod 

drogę (wydzielenie części działek pod istniejącą drogę w terenie) 

Termin wykonania do 30.11.2019 z tym że do 45 dni od dnia podpisania umowy należy 

przedłożyć zamawiającemu wstępny projekt podziału działek do zaopiniowania 

Opracowanie obejmuje: 

- wykonanie wstępnego projektu podziału działek pod kątem zgodności proponowanego 

podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego (8 egz.  map ze wstępnym 

projektem podziału działek)  

- opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej z projektem podziału działek 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla Zamawiającego 

10 egz. Map z projektem podziału działek)   

 

7. Wykonanie projektu podziału działek ew. nr 13271/1, 13275/1 w Lipnicy Małej  pod 

poszerzenie drogi  

Termin wykonania do 30.11.2019 z tym że do 45 dni od dnia podpisania umowy należy 

przedłożyć zamawiającemu wstępny projekt podziału działek do zaopiniowania 

Opracowanie obejmuje: 

- wykonanie wstępnego projektu podziału działek pod kątem zgodności proponowanego 

podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego (4 egz.  map ze wstępnym 

projektem podziału działek)  

- opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej z projektem podziału działek 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla Zamawiającego 6 

egz. Map z projektem podziału działek).  

 

8. Wykonanie projektu podziału działek do zasiedzenia przez Gminę Jabłonka działek ewid. 

nr 2090/1, 2090/5, 2090/4  położonych w Orawce stanowiących drogę          

Termin wykonania do 30.10.2019 

 

§2 

Termin wykonania zamówienia:  Zadanie 1, 2, 3, 4,  do 30.10.2019 z tym że do 30 dni od 

dnia podpisania umowy należy przedłożyć zamawiającemu wstępny projekt podziału 

działek.  

Zadanie 5, 6, 7 do 30.11.2019 z tym że do 45 dni od dnia podpisania umowy należy 

przedłożyć zamawiającemu wstępny projekt podziału działek. 

Zadanie 8 do 30.10.2019. 

 

 

§3  
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Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy należność po wykonaniu zadania 

określonego w §1, zgodnie ze złożoną ofertą tj.: 

 

1. Wartość netto przedmiotu zamówienia:    … zł 

2. Podatek VAT … %      … zł 

3. Wartość brutto przedmiot zamówienia              … zł             

 

Słownie: ………………………..00/100 

 

 

Cena zawarta w umowie jest stała i nie ulegnie zmianie w okresie przewidzianym na 

realizację zadania. 

 

§4 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady opracowania objętego umową, wymagające 

poprawek lub uzupełnienia. 

2. Jeżeli w trakcie trwania postępowania okaże się, że dokumentacja zawiera błędy, Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, 

licząc od daty odbioru opracowania stwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 

 

 

§5 

 

1. Strony postanawiają, że wykonanie zamówienia będzie rozliczone fakturą po 

wykonaniu zadania w terminie i w kwocie jak określono w § 1-3 niniejszej umowy z 

załączonym protokołem odbioru - przekazania. 

2. Strony postanawiają, że termin zapłaty Wykonawcy będzie wynosić 14 dni, licząc od dnia 

dostarczenia faktury oraz zaakceptowanego bez zastrzeżeń opracowania, o którym mowa 

w §9. Płatność zostanie uiszczona przelewem na konto Wykonawcy. 

3. Za nieterminowe uiszczanie należności Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe liczone od 

wartości faktury za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w pkt. 1 

4. Wykonawca dokonuje rozliczenia zamówienia i wystawia faktury na Gminę 

Jabłonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, NIP 735-28-56-459. 

5. Przelew z tytułu wynagrodzenia będzie/nie będzie* dokonywany przy zastosowaniu 

podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a ustawy o Podatku od towarów i usług 

VAT (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2174 z późn. zm.). 

5a. W przypadku zmian w zakresie podanych rachunków Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego pisemnie. Wykonawca ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za nieprawidłowe wskazanie rachunku rozliczeniowego z otwartym 

rachunkiem VAT i/lub za brak informacji o zmianach w tym zakresie. 

5b. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy o numerze…………………………... Zmiana rachunku 

bankowego wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, przenieść całości lub części swoich praw 

wynikających z tej Umowy. 
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7. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej Umowy, w tym dokonać cesji, przekazu, sprzedaży, potrącenia, zastawienia 

jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec Zamawiającego, korzyści wynikającej z 

Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

8. Jeżeli  dokumentacja  nie  będzie  sporządzona  zgodnie  z  umową,  oraz  Zamawiający  

stwierdzi,  że zawiera  błędy  (w  tym  również  omyłki  pisarskie  lub  błędy  rachunkowe),  

które  stanowić  będą przeszkodę   do  wydania decyzji,   termin   płatności   ulegnie 

przedłużeniu do czasu dokonania przez Wykonawcę stosownych poprawek i uzupełnienia 

złożonej dokumentacji. 

                                                                                                                                                                                                                                                

§6 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowić będą kary umowne, które 

będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a/ opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2% 

liczonych od wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia   

b/ opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,2% liczonych od wynagrodzenia umownego brutto 

za każdy dzień opóźnienia po przekroczeniu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;  

c/ odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% brutto 

wynagrodzenia umownego. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% brutto wynagrodzenia umownego. Z wyjątkiem 

sytuacji, gdy okaże się, że wykonanie usługi nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili podpisywania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar 

umownych nie pokrywa rzeczywiście poniesionych szkód. 

 

 

§7 

W razie opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych po terminie określonym 

w §5  - strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek. 

              

§8 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem oraz z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§9 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowanie, będące przedmiotem niniejszej umowy w 

terminie określonym w §2 w siedzibie Zamawiającego. 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy i całość prawidłowo sporządzonej dokumentacji stanowi podstawę 

do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający   wyznacza   Panią   

Monikę Michalak  jako  koordynatora   prac w zakresie realizacji obowiązków umowy. 

 

§10 
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⎯ Jeżeli opracowanie będące przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonane wadliwie, 

Zamawiający ma prawo żądać bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie 

terminie bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

⎯ Poprawki i uzupełnienia wynikające z winy Wykonawcy zostaną wykonane w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

⎯ Ewentualne zmiany i uzupełnienia wykonanego opracowania, wynikłe z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego lub dodatkowe prace zostaną wykonane na podstawie 

oddzielnego zlecenia. 

 

§11 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się na piśmie, za zgodą obydwu stron – pod 

rygorem nieważności.  

2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy 

także istotna może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy.  

3. Zmiana umowy także istotna może być dokonana w szczególności w przypadku gdy: 

- zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 

- wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych warunków 

pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia lub wystąpienia innych okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.  

4. Termin może ulec przedłużeniu na czas trwania tych okoliczności, 

- z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, 

np. osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane 

zmiany organizacyjne), 

- w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego, 

- zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, 

- przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, 

postanowień i decyzji administracyjnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

 

§12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a 

ewentualne spory rozstrzygane będą na drodze sądowej. 

2. Zgodnie   z   art.   4   pkt.   8   ustawy   z   dnia   29.01.2004   Prawo   zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.  U.  z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się 

przepisów Prawa zamówień publicznych. 

 

§13 

Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron . 
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