
Znak sprawy: PZD.AC.2222-Z/76/19 

                                                                                          

 - 1 - 

Powiatowy Zarząd Dróg 

ul. Józefa Marka 9  
34-600 Limanowa 
 Limanowa, dnia 14.03.2019r. 

 
 

a/a 
 
 
 
 

Zaproszenie do składania ofert 
dotyczące zamówień powyżej 3 000 euro i poniżej 30 000 euro 

 

W niniejszym postepowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP (art. 4 pkt 8) 
 
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zaproszenia 
do składania ofert na: 
 

„Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, sporządzanie map do celów 
prawnych oraz wykonanie podziałów działek pod poszerzenie pasa drogowego 

w roku 2019” 
 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych 
związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości ze szczególnym 
uwzględnieniem regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne           
w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. – przepisy wprowadzające 
ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) 
oraz wykonanie podziałów działek pod poszerzenie pasa drogowego, z podziałem na dwa 
zadania częściowe.  
 
Zadanie częściowe nr 1 obejmuje: 
1. Przeprowadzenie badania stanu prawnego regulowanego odcinka pasa drogowego od 
31.12.1998r. do chwili obecnej wraz ze wskazaniem sygnatury dokumentów wykazujących 
następstwo prawne w przypadku zmian w II dziale ksiąg wieczystych prowadzonych dla 
nieruchomości stanowiących przedmiot zamówienia oraz wskazania adresów tak właścicieli 
hipotecznych jak i ich ewentualnych następców prawnych niezbędnych do skutecznego 
złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji Wojewody Małopolskiego (przewidywana ilość        
ok. 40 badań). 
2. Wykonanie map do celów prawnych z opisem synchronizacyjnym służące za podstawę 
wpisu decyzji wywłaszczeniowej do księgi wieczystej (przewidywana ilość ok. 13 map                        
do celów prawnych). 
3. Wykaz synchronizacyjny do działki ewidencyjnej stanowiącej drogę, z oznaczeniem na 
wyrysie mapy ewidencyjnej położenia parcel katastralnych wchodzących w jej skład 
(przewidywana ilość ok. 13 wykazów synchronizacyjnych). 
 
Zadanie częściowe nr 2 obejmuje: 
1. Przeprowadzenie badania stanu prawnego regulowanego odcinka pasa drogowego od 
31.12.1998r. do chwili obecnej wraz ze wskazaniem sygnatury dokumentów wykazujących 
następstwo prawne w przypadku zmian w II dziale ksiąg wieczystych prowadzonych dla 
nieruchomości stanowiących przedmiot zamówienia oraz wskazania adresów tak właścicieli 
hipotecznych jak i ich ewentualnych następców prawnych niezbędnych do skutecznego 
złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji Wojewody Małopolskiego (przewidywana ilość   
ok. 2 badań). 
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2. Wykonanie podziałów działek ewidencyjnych w sytuacji, gdy granica ewidencyjna pokrywa 
się z granicą własności, ale nie jest zgodna z ustalonym przebiegiem granicy pasa 
drogowego regulowanego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczna odcinka drogi – w ramach 
wykonywanych prac należy trwale zastabilizować punkty załamania linii granicznych 
wyznaczających linie rozgraniczające pasa drogowego. Dla działek nie ujawnionych w 
księgach wieczystych należy wykonać wykazy synchronizujące uwidaczniające z jakich 
parcel gruntowych powstały te działki (przewidywana ilość ok. 3 działki). 
3. Wykonanie podziałów działek pod poszerzenie pasa drogowego (przewidywana ilość          
ok. 70 podziałów działek). 
4. Wznowienie punktów granicznych przy nieruchomościach przylegających do pasa 
drogowego dróg powiatowych (przewidywana ilość ok. 5 wznowień punktów granicznych). 
 
II. Termin realizacji zamówienia: 16.12.2019r. 

 
III. Przygotowanie oferty: 
Ofertę należy: 

a) Złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem), elektronicznie                                       
(e-mail: pzdli@pro.onet.pl)  albo faksem (nr faksu: 18 3375-831) na niniejszym 
Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, sekretariat - pokój nr 309                 
do dnia 29.03.2019r. (piątek) do godz. 14:00.  

b) Składając ofertę pisemnie prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na 
Zamawiającego i opatrzonej napisem:  
 

Zaproszenie do składania ofert na: 
„Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, sporządzanie map do celów prawnych 

oraz wykonanie podziałów działek pod poszerzenie pasa drogowego w roku 2019” 
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c) Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 
01.04.2019r. 

d) Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
 
IV. Kontakt z wykonawcą:  
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Aneta Ciuła   tel. 18 3337-833 

 

V.  Kryterium wyboru oferty: 

        Kryteria wyboru oferty: 100% najniższa cena. 

 

VI. Załączniki: 
Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 

1. Wzór formularza oferty. 
2. Projekt umowy. 
3. Klauzula informacyjna. 
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