
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.gnojnik.pl 

 

Gnojnik: Wykonanie projektu robót geologicznych oraz 

dokumentacji geologiczno - inżynierskiej na potrzeby stabilizacji 

osuwiska w Biesiadkach 

Numer ogłoszenia: 269611 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik, woj. małopolskie, tel. 14 

6869600. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gnojnik.ug.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu robót 

geologicznych oraz dokumentacji geologiczno - inżynierskiej na potrzeby stabilizacji osuwiska w 

Biesiadkach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres opracowania 

wchodzi: 1) Dokumentacja Geologiczno-inżynierska dla zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska, 2) 

Projekt budowlany i wykonawczy zabezpieczenia stabilizacji osuwiska, dla zadania Stabilizacja 

osuwiska położonego w Biesiadkach, w zakresie zgodnym z kartą dokumentacyjną osuwiska 

wykonaną przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Oddział 

Karpacki, 31-560 Kraków ul. Skrzatów 1 oraz opinią geotechniczną wykonaną przez P. Pawła 

Różańskiego zam. Kraków ul. Sodowa 13,1, stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji. 

Zakres zamówienia obejmuje: 1) Dokumentacja Geologiczno-inżynierska dla zabezpieczenia i 

http://www.gnojnik.pl/


stabilizacji osuwiska, w tym projekt robót geologicznych, prace geologiczne laboratorium i 

dokumentacja geologiczno-inż. Zaopiniowana przez Państwowy Instytut Geologiczny i Wojewódzki 

Zespół Nadzorujący Realizację Projektów Osłony Przeciwosuwiskowej - zatwierdzony przez 

Starostę. Ilość egz.: Projekt robót geologicznych - 2 egz. Dokumentacja geologiczno-inżynierska - 4 

egz. Wersji papierowej (plus) 1 egz. Wer. Elektronicznej w formacie PDF. 2) Projekt budowlany i 

wykonawczy zabezpieczenia stabilizacji osuwiska-zaopiniowany przez Państwowy Instytut 

Geologiczny i Wojewódzki Zespół Nadzorujacy Realizację Projektów Osłony Przeciwosuwiskowe 

dla wystąpienia o pozwolenie na budowę - 4 egz. 3) przedmiar robót z podziałem na branże oraz 

kody CPV - 2 egz. (plus) wersja elektroniczna w formacie PDF, 4) kosztorys inwestorski - 2 egz. 

(plus) wersja elektroniczna w formacie PDF, 5) szczegółowe specyfikacje techniczne - 4 egz. (plus) 

wersja elektroniczna, 6) aktualna mapa do celów projektowych (plus) wersja elektroniczna w 

formacie dwg lub dxf, 7) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, 8) Pełnienie przez 

Projektanta nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji (do 10 pobytów na budowie na 

wezwanie wykonawcy robót bądź inwestora). Dla projektu budowlanego Wykonawca uzyska 

pozytywną opinię Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu Osłona 

Przeciwosuwiskowa oraz uzgodnienie Państwowego Instytutu Geologicznego. Wykonawca uzgodni 

dokumentację projektową z Zamawiającym oraz będzie dokonywał comiesięcznej 

sprawozdawczości z postępu realizacji zamówienia. Dokumentacja powinna być wykonana z 

należytą starannością, zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami a w 

szczególności: 1) ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. nr 163 poz. 981 z późn. 

zm.), 2) ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 nr 243, poz. 1623 z późn. 

zm. 3) ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 nr 25, poz. 150 z 

późn. zm. 4) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych w tym robót, których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 nr 288 poz. 1696), 5) rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 

dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (Dz.U. z 2011 r. nr 291 poz. 1714), 6) rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych 

ziemi (Dz.U. z 2007 r. nr 121 poz. 840), 7) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462); 8) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.); 9) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 



planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389); 10)rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz.U. nr 25 poz. 133); 11) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 

2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 

984 ) z późn. zm.; 12) wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych dot. dofinansowania zadań 

Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa. W związku z tym zaleca się wykorzystanie Instrukcji i 

opracowania Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi - Warszawa 2008, 

przygotowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny. Zadanie to objęte jest dofinansowaniem w 

ramach środków budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji zadania, zdobył wszelkie 

informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonane opracowania 

stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. Wszelkie rozwiązania techniczne oraz technologiczne stabilizacji osuwiska należy 

przedstawić Zamawiającemu na uzgodnionym spotkaniu przed złożeniem wniosku o uzyskanie 

pozwolenia na budowę. Wykonawca udzieli 36 miesięcy rękojmi na wykonanie przedmiotu 

zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.33.20.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 9.1. W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 



 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków 

udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Oferent spełni warunek jeśli wykonał co 

najmniej dwie usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości mnie mniejszej 

niż 50 tys. zł brutto każda. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 

dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 



okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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 wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 



nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 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; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków. 2. Oferta wykonawcy. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.gnojnik.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminy Gnojnik 

32-864 Gnojnik 363 I piętro pok. nr 12. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

19.12.2013 godzina 08:50, miejsce: Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 I piętro pok. nr 6 

(sekretariat). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Program Priorytetowy Przeciwdziałanie Osuwiskom Ziemi i Likwidowanie Ich Skutków Dla 

Środowiska. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


