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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z analizą stateczności  zbocza 

osuwiska w Szczyrku - Dunacie.                
  

I.  Nazwa oraz adres zamawiającego. 
Gmina Szczyrk  
ul. Beskidzka 4  
43-370 Szczyrk  
REGON  072182232, NIP 937-26-53-063 
internet : www.um.szczyrk.pl  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp.,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, póż.759 ze zm. ), zwaną w dalszej części SIWZ 
ustawą  Pzp., 
2.Postępowanie toczy się przed powołaną do przeprowadzenia niniejszego przetargu komisją 
przetargową. 
 
III. Przedmiot  zamówienia: 
Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z analizą stateczności  zbocza osuwiska w Szczyrku-
Dunacie oraz założenie monitoringu powierzchniowego i wgłębnego osuwiska.        
Wspólny Słownik Zamówień : CPV:  
71.35.19.10-5 Usługi geologiczne 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z analizą stateczności  zbocza osuwiska w Szczyrku-
Dunacie, oraz założenie monitoringu powierzchniowego i wgłębnego osuwiska.        
1) Opis stanu istniejącego 
Według „Karty dokumentacyjnej osuwiska numer ewidencyjny 24-02-011, numer roboczy osuwiska 1”, strefa 
osuwiskowa (osuwisko) występuje w obrębie północnego, dolnego stoku góry Skrzyczne w obrębie dzielnicy 
Szczyrk - Dunacie. Osuwisko […] jest jedną z części systemu kilku połączonych osuwisk, rozpościerających się 
w kierunku zachodnim od części dokumentowanego osuwiska. [….] jest to osuwisko stare, jego początki 
aktywności związane są prawdopodobnie z późnym holocenem. Powierzchnia osuwiska wynosi ok. 8 ha, 
szerokość 280 m, długość 340 m. Osuwisko początkowo nieaktywne uległo odnowieniu (uaktywnieniu) w 
okresie ostatnich 3 - 4 lat, kiedy to zaobserwowano nagły wzrost nawodnienia tego ternu przejawiający się 
licznymi wysiękami wodnymi, źródliskami oraz pojawieniem się wilgoci w budynkach i ich bezpośrednim 
sąsiedztwie. Osuwisko posiada wykształcone 3-4 skarpy osuwiskowe (główna i wtórne), jęzor osuwiskowy, który 
stanowi równocześnie stromy, wysoki brzeg potoku Dunacie, oraz liczne zbiorniki wodne wykształcone w postaci 
bezodpływowych zagłębień i niecek porośniętych roślinnością wodnolubną. Teren osuwiska stanowi stok 
częściowo zabudowany budynkami mieszkalnymi oraz gospodarczymi i rekreacyjnymi. 
Powierzchnia poślizgu osuwiska jak wynika z opracowanej „Karty dokumentacyjnej …” może przebiegać na 
głębokości > 20 m ppt. Przemieszczeniu uległa  warstwa deluwiów stokowych oraz wietrzelin. Wpływ na rozwój           
i aktywność osuwiska miały infiltrujące wody opadowe. Aktywność osuwiska może zmieniać się w zależności od 
warunków atmosferycznych oraz zawodnienia gruntów. 
Przyczynę powstania osuwiska wg wstępnych ustaleń oraz materiałów archiwalnych (Karta dokumentacyjna 
osuwiska …) należy łączyć głównie z naturalnymi warunkami panującymi na przedmiotowym terenie – stoku tj.: 
- budową geologiczną – zaburzenia fałdowe, uskoki poprzeczne, występowanie łupków podatnych na działanie 
wody, 
- okresowym intensywnym nawodnieniem gruntów podłoża, powodującym znaczne osłabienie parametrów 
wytrzymałościowych gruntu. 
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2) Cel i zakres dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z analizą stateczności. 
Celem niniejszych prac jest wykonanie badań geologiczno-inżynierskich dla określenia budowy geologicznej, 
przyczyn powstania osuwiska, rozpoznania miąższości koluwiów wraz z rozpoznaniem przebiegu powierzchni 
poślizgu.  
Poprzez ustalenie warunków  geologiczno – inżynierskich, hydrogeologicznych zostanie określony stan podłoża 
gruntowego (stoku). Interpretacja wyników robót geologicznych  m.in. pozwoli na określenie minimalnego 
zakresu  robót  budowlanych dla  ewentualnego wykonania stabilizacji terenu – występującego tu osuwiska. 
Ponadto w trakcie realizacji prac objętych  „Projektem….” zostanie wykonany system monitoringu                  w 
skład którego wchodzić będzie inklinometr i piezometr, oraz powierzchniowe repery sieci geodezyjnej. 
System monitoringu będzie służył określeniu: stopnia aktywności geomorfologicznej, parametrów 
geometrycznych strefy osuwiskowej, głębokości przemieszczeń i ilości płaszczyzn poślizgu oraz wielkości                       
i kierunku przemieszczeń poziomych. Monitoring strefy osuwiskowej (powierzchniowy oraz wgłębny) winien być 
prowadzony celem obserwacji ruchu mas koluwialnych, zarówno przed, jak i po wykonaniu ewentualnych 
zabezpieczeń.  Głównymi robotami badawczymi będą wiercenia badawcze oraz badania geofizyczne i badania 
laboratoryjne gruntu i wody podziemnej. Po wykonaniu robót w terenie, winny zostać przeprowadzone prace 
kameralne, których rezultatem będzie dokumentacja geologiczno-inżynierska zawierająca wyniki robót 
geologicznych oraz ich pełną interpretację wraz z wnioskami i zaleceniami. 
Dla osiągnięcia zamierzonego celu przewiduje się wykonanie następujących badań, robót  i prac geologicznych: 
I. Zakres  prac obejmuje m.in.: 
a) wykonanie ośmiu otworów systemem mechanicznym, sposobem obrotowym na płuczkę wodną z użyciem 
koronek widiowych i diamentowych z podwójnym aparatem rdzeniowym średnicy Φ 110 mm - Φ 143 mm (dla 
zabudowy piezometru) do głębokości : 
- otwór I z zabudowanymi rurami inklinometrycznymi średnicy Φ 70 ÷ 85 mm do obserwacji przemieszczeń, 
głębokości ok. 50 m, 
- otwór P1 - z zabudowaną  kolumn filtracyjną średnicy Φ 50 ÷ 110 mm obserwacji stanu wód głębokości ok. 
20m, 
- otwór OG-1 głębokości ok. 20 m, 
- otwór OG-2 głębokości ok. 20 m, 
- otwór OG-3 głębokości ok. 60 m, 
- otwór OG-4 głębokości ok. 50 m, 
- otwór OG-5 głębokości ok. 60 m, 
- otwór OG-6 głębokości ok. 50 m, z możliwością spłycenia otworów, 
b) prowadzenie przed rozpoczęciem oraz w trakcie wierceń obserwacji zachowania się zwierciadła wody                   
w studniach gospodarczych zlokalizowanych w promieniu 50 m od każdego z otworów, 
c) kartowanie geologiczno - inżynierskie osuwiska i terenu przyległego ok. 50 m od wyznaczonych granic 
osuwiska, 
d) opróbowanie wyrobisk: 
- pobór prób gruntów o naturalnej wilgotności - z warstw różnych pod względem litologii i stanu, lecz nie rzadziej 
niż  co 2,0 m, 
- pobór prób gruntów o nienaruszonej strukturze z wierceń rdzeniowych otworów, 
e) badania laboratoryjne gruntów obejmujące oznaczenie następujących parametrów: 
- analizy makroskopowej, wilgotności naturalnej, gęstości objętościowej, wskaźnika rozmakalności, stopnia 
plastyczności, ciśnienia pęcznienia, wskaźnika pęcznienia, kąta tarcia wewnętrznego, spójności, wytrzymałości 
na ścinanie, edometrycznych modułów ściśliwości, 
- analizę wody z każdego przewierconego poziomu wodonośnego pod kątem jej agresywności w stosunku do 
betonu  i stali, 
f) badania geofizyczne (pomiary elektrooporowe i konduktometryczne), 
g) pomiary geodezyjne: wytyczenie i niwelacje wyrobisk oraz instalacje punktów monitoringu powierzchniowego                   
i pomiary zerowe, 
h) dozór geologiczny nad prowadzonymi robotami, 
i) likwidację wykonanych wyrobisk, 
j) opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z analizą stateczności zbocza. 
Dokumentacja winna być opracowana zgodnie z przepisami : 
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- Ustawy Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981), 
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r., w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inżynierskiej (Dz. U. z 2011r, Nr 291, poz.1714), 
-  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie informacji dotyczących 
ruchów masowych ziemi (Dz. U. 2007, Nr 121, poz. 840), 
k) Wykonawcy zobowiązany jest uzyskać od właściwych organów administracji geologicznej pozytywną decyzję  
zatwierdzającą dokumentację  geologiczno-inżynierską oraz opinię Państwowego Instytutu Geologicznego                  
i Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa. 
 
Szczegółowy zakres  robót określa dokumentacja robót geologicznych i SST. 
 
W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. 
Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi wykonawca 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wymaganym terminem realizacji jest okres: od dnia podpisania umowy do 5 lutego 2014r. 
 
V. OKRES GWARANCJI/RĘKOJMI  
Wymagany 3  letniej okres  gwarancji/ rękojmi na przedmiot  zamówienia  
 
VI. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy. 
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. 
 
VII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, AUKCJA ELEKTRONICZNA 
1) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
2) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 
VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia,                     
tj. udokumentuje wykonanie usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno 
zamówienia polegającego na wykonaniu  dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla potrzeb 
stabilizacji osuwiska minimum o łącznej powierzchni 8 h w ramach jednego zlecenia, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługa została wykonana oraz 
załączą dowody, że te usługi zostały wykonane należycie. 
 
W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  przez  dwóch  lub  
więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie .  
Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 5 do SIWZ – wykaz 
robót. 
 
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: 
Wykonawca winien dysponować co najmniej następującym sprzętem i wyposażeniem do realizacji 
niniejszego zamówienia:  
a)  Potencjał techniczny : 
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę 
zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ       
b) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, 
wykształcenie  i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone tj.:   
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Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości oraz kierowanie 
robotami geologiczno-inżynierskimi. 
Wykonawca wykaże że osoba odpowiedzialna za świadczenie usługi  wykonała co najmniej jedno 
zamówienia polegającego na wykonaniu  dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla potrzeb 
stabilizacji osuwiska minimum o łącznej powierzchni 8 h w ramach jednego zlecenia,  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 wraz z oświadczeniami, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia w szczególności uprawnienia geologiczne 
zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i górnicze i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia                   
16 grudnia 2011 r., w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii.  
 
W przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  przez  dwóch  lub  
więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie . 
Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 6 do SIWZ - wykaz 
osób zdolnych do wykonania zamówienia . 
 
3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
a) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia . 
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę 
zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ       
 
W przypadku wspólnego  ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie . 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków 
określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych” 
Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia               
w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty. 
 
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 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. 
6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, przedstawi inny dokument, który                    
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 
7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
IX.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został 
dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający 
żąda następujących dokumentów: 
a) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Pzp, o spełnieniu warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 tej ustawy wg wzoru załącznika nr  2 do SIWZ. 
b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
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wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały  wykonane lub są wykonywane należycie; 

Dowody potwierdzające, że usługi o których mowa w lit. ”d” zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. 
Dowodami są : 
- poświadczenie (z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert); 

- oświadczenie  wykonawcy  –  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym  charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

Uwaga: w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy 
od dnia wejścia w życie rozporządzenia z dnia z dnia 19 lutego 2013 r., wykonawca, w miejsce 
poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia,  może przedkładać dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 
rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,  oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

c) Wykazu 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; (załącznik nr 6 do SIWZ). 

d) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o 
którym mowa w pkt 1 lit. b, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów. 
 
2. Oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  do  wykluczenia  z postępowania o 
udzielenie zamówienia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ. 
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 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 Pzp., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

c) Aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego 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   
całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 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 całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te 
będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 lit. a – d  (Rozdział IX). 
3. Dokumenty Podmiotów zagranicznych 
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Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej, przedkłada: 
1)  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 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 decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) Zaświadczenie   właściwego   organu   sądowego   lub   administracyjnego   miejsca zamieszkania  
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 
oraz pkt 10-11 ustawy Pzp., — wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert albo dokument  zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  
zamieszkania,  lub  przed  notariuszem,  jeżeli  w kraju  miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 1. 
4. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych  za zgodność              
z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w  Rozdziale VIII  pkt 5 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub te podmioty. 
5. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy                    
w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów,   
o których mowa w Rozdziale IX SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 
wymagane przez Zamawiającego  oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX 
niniejszej SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli  wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo  ich  złożenia  oferta  Wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  
konieczne  byłoby  unieważnienie postępowania. 
Złożone  na  wezwanie  Zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny  potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane 
usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 
Uwaga: dokument składany w formie kserokopii winien być poświadczony za zgodność                    
z oryginałem przez Wykonawcę, tj. posiadać adnotację „za zgodność z oryginałem”, opatrzoną 
odręcznym podpisem oraz   imienną   pieczęcią   Wykonawcy   wraz   z   datą.   Podpisy   Wykonawcy   
na   oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę 
podpisującą. 
 
X.  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
Lista podmiotów, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, należących do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo 
informacja o tym, że  nie  należy  do  grupy  kapitałowej  –  załącznik  nr  4   do  SIWZ.  W  przypadku  
wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum), 
dotyczy każdego Wykonawcy z osobna. 
 
XI. Inne dokumenty wymagane do oferty .  
1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż 
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Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku, gdy 
Wykonawca wskaże, że będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach innych podmiotów (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). 
- Oświadczenia wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2b ustawy (załącznik nr  2a  do SIWZ) 
2. Parafowany i podpisany projekt umowy. 
3. Formularza oferty, Oferta winna być sporządzona według wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
XII. Oferta wspólna: 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 

warunki udziału w  postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków 
zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące 
wspólnie, wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale  IX składa: 

a) każdy z wykonawców, który winien oddzielnie udokumentować lub złożyć stosowne dokumenty                        
i oświadczenia, tj. : 
-  oświadczenia i dokumenty określone w pkt 2 lit. a, b, c  oraz  pkt 3 i  Rozdział  X 
b) dokumenty i oświadczenia, które Wykonawcy  występujący wspólnie  mogą składać jako wspólny 
komplet dokumentów i oświadczeń   
- oświadczenia i dokumenty określone w pkt 1 lit. a, b, c, d  
2. Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika (Lidera) do  reprezentowania  ich  w  niniejszym  

postępowaniu  albo  upoważnią  go  do  reprezentowania  ich w postępowaniu  i  do   zawarcia  
umowy   w  sprawie   zamówienia  publicznego.  Pełnomocnikiem (Liderem) będzie  jeden                   
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Wszelka korespondencja, oświadczenia, wnioski adresowane są do Pełnomocnika (Lidera) ze 
skutkiem wobec wszystkich mocodawców. 

4. Pełnomocnik (Lider) dokonuje wszystkich czynności w imieniu mocodawców i na ich rzecz. 
5. Wypełniając   formularz   oferty  należy   wpisać  dane  (nazwa,   adres  itd.)   Pełnomocnika 

(Lidera) oraz wszystkich  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  W  innych 
dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu, np.: nazwa, adres 
Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany 
dokument (załącznik) dotyczy. 

6. Pełnomocnictwo   może   być   udzielone   przez   wszystkich   Wykonawców   wspólnie   
ubiegających się o udzielenie zamówienia w jednym dokumencie, w którym Wykonawcy właściwie 
reprezentowani wskażą  Pełnomocnika, określą zakres pełnomocnictwa i złożą podpisy. 
Pełnomocnictwo może być udzielone  przez   każdego  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  
się  o  udzielenie  zamówienia w odrębnym dokumencie,  w  którym Wykonawca właściwie 
reprezentowany, wskaże Pełnomocnika, określi   zakres   pełnomocnictwa   z   wyraźnym   
oznaczeniem,   iż   jest   ono   udzielone   w   związku ze wspólnym   ubieganiem   się                    
o   udzielenie   zamówienia   i  wskazuje   pozostałych   Wykonawców. W przypadku tych 
pełnomocnictw, zakres udzielanych pełnomocnictw musi być identyczny. 

7. Pełnomocnictwo  musi  być  udzielone  na  piśmie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  
prawa i powinno zawierać co najmniej: oznaczenie Mocodawcy, oznaczenie Pełnomocnika 
(Lidera), zakres pełnomocnictwa,   umocowanie   do   reprezentowania   w   postępowaniu,   
podpisywania   oferty, ewentualnych  odwołań  i  innych  dokumentów.  Wskazane  jest  by  
określało  czas  na  jaki  zostało udzielone   (wymagana  forma  dokumentu:  oryginał  lub  
poświadczona  notarialnie  „za  zgodność z oryginałem” kopia stosownego pełnomocnictwa).  

Jeżeli z wymaganych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu dokumentów to nie wynika, 
do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo 
są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wykonawcy.  
8. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) 
Ofertę wykonawcy  wykluczonego uznaje się  za odrzuconą. 
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XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów. 
1.Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem 
zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art.38). 
2.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 
a) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – 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. 
b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3)  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
3. Wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  można składać do dnia                                  
23.09.2013r. 
4. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 
Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: 
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą telefaksu  
Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania  oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień   formie telefaksowej. 
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 
 
XIV. WADIUM 
Zamawiający nie pobiera wadium. 
 
XV. Termin związania z ofertą. 
1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XVI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, 
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są:  Mariusz Pindel -referat GKUHiR  
tel. (033) 82 950 26  

XVII. Opis sposobu przygotowania ofert . 
1.   Wymagania podstawowe: 
a) Każdy  Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę.   
b) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ, na Formularzu 

Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 
c) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
d) Do  oferty  powinny  być  załączone  wszystkie  oświadczenia  i  dokumenty  –  w  formie  

oryginału lub kserokopii   poświadczonej   za   zgodność   z   oryginałem   przez   Wykonawcę   
–   wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. 

e) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika z załączonych dokumentów rejestracyjnych 
(aktualnego odpisu z właściwego rejestru), Wykonawca zobowiązany jest załączyć 
pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do podpisania oferty (do oryginału oferty 
należy załączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego  przez  osoby  do  tego  upoważnione  
lub  kopię  pełnomocnictwa  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza). 

f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
udokumentowanie właściwej reprezentacji powinno nastąpić w formie pełnomocnictwa 
udzielonego Pełnomocnikowi, podpisanego przez prawnie upoważnionych sygnatariuszy 
reprezentujących każdego z Wykonawców składających  ofertę  wspólną,  do  reprezentowania  ich  
w  postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  
i  zawarcia  umowy  w  sprawie  niniejszego   zamówieni publicznego (do  oryginału  oferty  należy  
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załączyć oryginał pełnomocnictw wystawionych   przez   osoby   do   tego   upoważnione   lub   
kopie   pełnomocnictw   poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza). 

g) Wzory   formularzy,   wykazów   i   oświadczeń   dołączonych   do   niniejszej   SIWZ   powinny   
zostać wypełnione  przez  Wykonawcę  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego  lub  
przygotowane  przez Wykonawcę zgodnie z załączonymi wzorami i dołączone do oferty. 

h) Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści formularzy, wykazów i oświadczeń 
jakichkolwiek  zmian, za wyjątkiem zmian wynikających wyłącznie z ilości miejsca 
przeznaczonego na wprowadzenie informacji. 

i) We  wszystkich  przypadkach,  gdzie  jest  mowa  o  pieczątkach,  Zamawiający  dopuszcza  
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy)    
i siedziby. 

j) Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty . 
2.   Forma oferty: 
a) Oferta  musi  być  sporządzona  w  języku  polskim  na  maszynie  do  pisania,  komputerze,  

ręcznie długopisem  lub  nieścieralnym  atramentem,  mieć  formę  pisemną.   
b) Stosowne wypełnienia we wzorach formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych do 

niniejszych SIWZ  i  wchodzących  następnie  w  skład  oferty,  mogą  być  dokonane  
komputerowo,  maszynowo lub ręcznie. 

c) Formularze, wykazy i oświadczenia przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na 
podstawie wzorów   dołączonych   do SIWZ   powinny   mieć   formę   wydruku   komputerowego 
lub maszynopisu. 

d) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
e) Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  ponumerowane  i  parafowane  przez  osobę  lub  

osoby podpisujące ofertę. Zalecane jest dołączenie do oferty spisu treści, z podaniem liczby 
stron oferty łącznie. 

f) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany  do 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. 

g) Dokumenty wchodzące  w  skład  oferty mogą być  przedstawiane w formie  oryginałów lub  
kopii poświadczonych   za   zgodność    z   oryginałem   przez   Wykonawcę,   inne   podmioty,   
zgodnie z Rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  19  lutego  2013r.  w sprawie  
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 

h) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  przez  Wykonawcę  kopia  dokumentu  jest  
nieczytelna  lub  budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

i) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski potwierdzonym przez Wykonawcę. 

j) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

k) Wykonawca  może  w  ofercie  zastrzec,  w  odniesieniu  do  informacji  stanowiących  tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, że nie mogą 
być one   udostępniane  innym  uczestnikom  postępowania. Dokonuje  tego  poprzez  
wyodrębnienie i oznaczenie  klauzulą  „Nie  udostępniać  innym  uczestnikom  postępowania.  
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o 
zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.  U.  z  1993  r.  Nr  47,  poz.  211  ze  zm.)” 
zastrzeganych  elementów  oferty.  Informacje  te  winny  być  umieszczone  w osobnej  kopercie  
– włożonej w kopertę właściwą, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki 
należy ponumerować w  taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części 
oferty (należy zachować ciągłość numeracji). 

l) Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i parafowane przez 
Wykonawcę. Każda zawierająca informacje strona oferty i załączników winna być podpisana przez 
Wykonawcę. 

m) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty            
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z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego 
oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na: ”Wykonanie dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej z analizą stateczności  zbocza osuwiska w Szczyrku-Dunacie. 
NIE OTWIERAĆ  przed 25.09.2013r., godz. 11:00" 
Kopertę wewnętrzną należy ponadto opisać danymi Wykonawcy. 
 
XVIII. Miejsce oraz termin  składania oraz otwarcia ofert. 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 11 do dnia 25.09.2013r.,  do godz. 
10:00. 
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom 
bez ich otwierania , po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców , którzy zechcą przybyć w dniu 25.09.2013r., 
o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 31. 
3. Wykonawca przed upływem składania ofert może: 
a) wycofać  ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na zewnętrznej kopercie 
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowanie w ten spsoć będą otwierane w pierwszej kolejności                         
po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty 
wewnętrznej ofert wycofanych nie będą otwierane. 
b)  zmienić ofertę powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad 
jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem  „ZMIANA” . Koperty oznakowane 
dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane  w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.   
 
XIX. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom 
(stosowną  informacje należy podać w Formularzu Ofertowym)  
 
XX. Opis sposobu obliczania ceny. 
1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty  związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia uwzględniające zapisy SIWZ, projektu robót geologicznych oraz warunki umowy.                   
Cena oferty będzie ceną ryczałtową i nie podlega waloryzacji. 
2. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.  
3.  Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będzie wyłącznie w walucie polskiej 
PLN. 
4.  Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i inne omyłki polegające na 
niezgodności  oferty ze SIWZ, nie powodujące  istotnych  zmian w treści oferty  zgodnie z art. 87 ust. 2 
Prawa zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, których  
oferta  została  poprawiona  . 
 
XXI.  Kryteria i sposób oceny ofert 
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:  

Nr: Nazwa kryterium Waga 
1   Cena  (koszt) 100 % 

2.  Ocena przyznawane za podane w pkt  12.1  kryteria liczone będą według następującego  wzoru: 
Nr kryterium: Wzór: 

1 Cena (koszt) 
Liczba punktów= ( Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
-Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
-Cof - cena podana w ofercie 

a) Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z Członków Komisji Przetargowej zostaną 
zsumowane. Suma punktów uzyskanych za kryterium oceny stanowić będzie końcową ocenę danej 
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oferty. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która największą ilość punktów tj. oferta z 
najniższą ceną.  

b) Ocena  zgodności  ofert  z  treścią  SIWZ  przeprowadzona  zostanie  wyłącznie  na  podstawie  
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści 
art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy Pzp. 

c) Sprawdzanie wiarygodności ofert: 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo   sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych  i informacji. 
 Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp., w przypadku stwierdzenia,                 

że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 
 Przedstawienie   przez   Wykonawcę   informacji   nieprawdziwych   mających   wpływ   na   wynik 

postępowania   o   udzielenie   niniejszego   zamówienia   skutkować   będzie   wykluczeniem   tego 
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp., niezależnie od 
innych skutków przewidzianych prawem. 

 
XXII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w 
dniu podpisania umowy: 
a) dokument   lub   dokumenty   potwierdzające   prawo   osób   składających   podpis   pod   umową 

do występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli 
(pełnomocnictwo,   wypis   z   rejestru,  zaświadczenie)  –  jeżeli  nie  wynika   to   z  dokumentów 
znajdujących się w ofercie; 

b) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  niniejsze  zamówienie,  których  oferta  zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, są zobowiązani do zawarcia 
umowy  regulującej ich współpracę. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale przed 
podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć    
Zamawiającemu kopię przedmiotowej  umowy,  opisującą,  m.in.  przyjętą  formę  prawną, określającą  
szczegółowo  sposób współdziałania  przy   wykonywaniu   zamówienia z uwzględnieniem  solidarnej  
odpowiedzialności  Wykonawców. 
Umowa,  ta  musi  być  podpisana  przez  upełnomocnionych  przedstawicieli wszystkich  Wykonawców 
składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika  
upoważnionego do  zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących  wspólnie   
umowę.   Pełnomocnik  upoważniony  będzie  także  do  wystawiania  faktur, przyjmowania płatności od 
Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie 
realizujących Umowę. 
3. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia umowy  w  sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
4. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną  
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania. 
5. Wzór  umowy  stanowi  załącznik  nr 7  do   SIWZ. 
Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, biorących udział 
w postępowaniu. Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 
Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania.                  
O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania 
odwoławczego.  

XXIII. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy* 
1.  Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości         
10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku  formach określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień 
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publicznych. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego -nr konta: 58 8140 
0009 0043 8656 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Radziechowach - Wieprzu. 
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy 
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form: 
a) w pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4.  Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 
jednostkę samorządu terytorialnego, 
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów. 
5. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 3             
lit. od b) do e) należy złożyć w oryginale najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
6.  Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 3            
lit. od b) do e) musi zawierać następujące elementy: 
a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 
b) nazwę Zamawiającego, 
c) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela oraz winno być podpisane przez Gwaranta lub Poręczyciela albo 
przez osobę upoważnioną do ich reprezentacji – do dokumentu gwarancji lub poręczenia należy 
dołączyć dokument, z którego wynika uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Gwaranta 
lub Poręczyciela, 
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 
e) zobowiązania Gwaranta lub Poręczyciela do bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na 
pierwsze żądanie Zamawiającego zapłacenia pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w okolicznościach wskazanych w art. 147 ust.2 ustawy Pzp, 
f) termin ważności – od dnia zawarcia umowy do końca okresu realizacji umowy plus 30 dni. 
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być złożone przez Wykonawcę w terminie 
umożliwiającym Zamawiającemu zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń co do jego treści lub przyjęcie 
dokumentu bez zastrzeżeń. 
8. Gwarant lub Poręczyciel nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia 
gwarancji lub poręczenia nie zawierających w/w elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe 
zastrzeżenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
9.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na zasadach określonych                 
w art.151 Pzp., w terminie 30 dnia od daty stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania zamówienia w 
sposób należyty. 
 
XXIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego; 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany  oraz określił warunki takiej zmiany. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy przy zaistnieniu okoliczności nie zależnych od 
stron umowy tj.: 
a) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany 
wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł 
przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu 
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zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne 
skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne 
wydatkowanie środków publicznych,  
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy przy zaistnieniu okoliczności nie zależnych od 
stron umowy,   w zakresie terminu realizacji z uwagi na: 
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania  
terminu określonego w SIWZ. Termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania 
tych okoliczności. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia robót jeśli 
jego przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
b) w przypadku wystąpienia siły wyższej , w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających realizację zlecenia (odwiertów), 
4. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 
Zamawiającego o:  
 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,  
 2) zmianie osób reprezentujących,  
 3) ogłoszeniu upadłości  
 4) ogłoszeniu likwidacji,  
 5) zawieszenia działalności,  
 6) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,  
 7) wszczętych postępowaniach egzekucyjnych . 
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. 
 
XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenia zamówienia publicznego. 
W toku postępowania Wykonawcy służą środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI Rozdział  1 i 2 
ustawy PZP. 
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp., przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a 
także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego  zamówienia  oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych . 

XXVI. Pozostałe informacje. 
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa 
zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j.  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 
zm. ) oraz Kodeksu Cywilnego. 
3.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz Oferty; 
2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 
Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych; 
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp); 
4. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej; 
5. Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat; 
6. Wykaz osób 
7. Wzór umowy 
8. Projekt robót geologicznych  
9. SST 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

WYKONAWCA: ..........................................        

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

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

tel/fax:......................................................... 

e-mail:......................................................... 

 

1. Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na ”Wykonanie 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z analizą stateczności  zbocza osuwiska w Szczyrku-Dunacie", 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, projekcie prac geologicznych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  
- w cenie netto z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia w 
zaoferowanym czasie ...........................................................................zł 
(słownie:.........................................................................................................zł) 
-BRUTTO, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym 
czasie: ........................................................................................zł 
(słownie:..................................................................................................................zł) 
 
2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 
3.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres  30  dni.  
4.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt  umowy został  
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
Podpisany projekt umowy załączamy do oferty.  
5. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
..................................... słownie.............................................................................zł 
(tj. 10% wartości umowy) w terminie określonym przez Zamawiającego w formie 
…………………………....................................................................... (zgodnej z zapisami i wymaganiami 
SIWZ). 
6. Podane w ofercie cena nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji . Podana cena zawiera wszystkie 
koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu  zamówienia wg opisu 
podanego w SIWZ. 
7. Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówieni  w terminie  od dnia podpisania umowy  do 
…………………………………………………………… 
8. Warunki płatności :  terminie do 30 dni od daty  doręczenia faktury do  Zamawiającemu  . 
9.  Prace objęte zamówieniem zamierzmy wykonać sami* 
       Następujące prace zamierzmy zlecić podwykonawcom  *  
Zakres:.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................     
 
10. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień 
otwarcia ofert . 
11. Informuję/informujemy, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr  47, 
późn. 211 ze zm.) 

Gmina Szczyrk 

43-370 Szczyrk 

ul. Beskidzka 4 
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a)   ................................................................................................... 
b)  ................................................................................................... 
c)   ................................................................................................... 
12. Wadium wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na następujący numer rachunku bankowego: 
…………………………………………..……………………………………….1 
13. Wadium wniesione: w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz 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 – zostanie odebrane osobiście przez 
upoważnioną osobę/należy przekazać w następujący sposób …....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................................ 2  
14. Nasz  NIP ...................................................... REGON ....................................................... 
15. Ofertę niniejszą składamy na..................kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 
1 niepotrzebne skreślić. 
2W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy usunąć lub skreślić niniejszy punkt. W przeciwnym 

wypadku należy wskazać sposób zwrotu wadium. 
 
 
 

 

 

 
       Data i  podpis osób wskazanych  
                                      w dokumencie uprawniającym do występowania  
                                                                                     w  obrocie prawnym lub posiadających     
              pełnomocnictwo 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1. .......................................       
2. ....................................... 
3. ....................................... 
4. ..........................................                                         
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(pieczęć oferenta) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych. 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej z analizą stateczności  zbocza osuwiska w Szczyrku-Dunacie”, 

oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 
 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
 
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................... , dn. ...........................    ................................................... 

(podpis osoby/osób upoważnionych do 
   występowania w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 2a do SIWZ 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE W TRYBIE art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2b 
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Nazwa i adres oferenta  
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................... 
 
Oświadczam, że jestem Wykonawcą, który będzie/ nie będzie1   dysponował 
zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie:  
 

1. wiedzy i doświadczenia,  

2. potencjału technicznego,  

3. osób zdolnych do wykonania zamówienia,  

4. zdolności finansowych.  

 

Na potwierdzenie, że będę dysponował ww. zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia przedstawiam w załączeniu pisemne zobowiązanie tych podmiotów.2 

 
 

Podpisano 
(upoważniony przedstawiciel oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Zaznaczyć właściwe punkty.  
2 W tym przypadku należy do oświadczenia własnego załączyć pisemne zobowiązanie (w oryginale) innych 
podmiotów do dysponowania określonymi zasobami na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia.    
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         Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 

 
 
 
 
 
 

(pieczęć oferenta) 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 
 
 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej z analizą stateczności  zbocza osuwiska w Szczyrku-Dunacie” oświadczam(y), 
że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie z art. 24 ust. 1 pkt 1 - 11 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................... , dn. ...........................               ................................................... 

(podpis osoby/osób upoważnionych do 
występowania w imieniu wykonawcy) 
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     Załącznik nr 4  do SIWZ 

 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 
Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 

 
 

Nazwa i adres wykonawcy  
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej z analizą stateczności  zbocza osuwiska w Szczyrku-Dunacie zgodnie                       
z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy    z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.): 
1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy 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 ze zm.). 

 

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba podmiotu  

1.   

2.   

3.   

…..   

 
....................................... 
(miejscowość, data)  
................................................................................................... 

(podpis wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
 
 
2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
....................................... 
(miejscowość, data)  
 
                                                                 ................................................................................................... 

                  (podpis wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
 

* należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 

………………………. 
(podpis/podpisy) 

 
 

 
 



 20 

 
 
        Załącznik nr 5  do SIWZ 

 
 
 
 
 
 

 
(pieczęć oferenta) 

 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG W CIĄGU 
OSTATNICH 3 LAT 

 
Przystępując do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na ”Wykonanie dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej z analizą stateczności  zbocza osuwiska w Szczyrku-Dunacie”, oświadczam, 
że w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) 
wykonaliśmy/wykonujemy następujące usługi:   
Do wykazu dołączam dokumenty poświadczające, że usługi zostały  wykonane lub są wykonywane 
należycie . 
 

 
 
 
 
 
 
 
................................... , dn. ...........................   ................................................... 

(podpis osoby/osób upoważnionych do 
                występowania w imieniu wykonawcy) 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
3 W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – dowód, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia. Za dowód zamawiający  uznaje w szczególności pisemne zobowiązanie takie podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów. 
 

 
Lp. 

 
 

Przedmiot wykonywanej 
usługi 

 

Data  
wykonania 
(od 
miesiąc/rok 
do 
miesiąc/rok) 

 
Podmiot na rzecz 

którego usługa była 
wykonywana 

 
Wartość 
zamówienia  
w PLN 

 
Nazwa i adres 
wykonawcy lub 
podmiotu 
udostępniającego 
potencjał3 
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    Załącznik  nr 6  do SIWZ     
              nazwa firmy - pieczęć 
.................................................................. 
                          tel./fax. 
 
 

WYKAZ  OSÓB 

 
Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówieniu 
 
Ja/my niżej podpisany/ni (imię i nazwisko) 
......................................................................................................................................................... 
upoważniony/ni do reprezentowania: 
.......................................................................................................................................................... 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie: ” Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z analizą stateczności  zbocza osuwiska 
w Szczyrku-Dunacie.” 
Oświadczam/my, że następujące osoby  będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia: 
Lp. 

 
Imię i nazwisko 

 
Kwalifikacje zawodowe 

(uprawnienia), 
doświadczenie(dot. m.in. 

spełnienia warunku udziału),   
wykształcenie. 

 

Zakres wykonywanych 
czynności 

 

Informacja o podstawie do 
dysponowania tymi osobami 

1 2 3 4 5 
 
1. 

  
 

 
 

 
 

 
2. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

(podpis i pieczęć wykonawcy) 
 
 
 
Oświadczam, że osoby wskazane w powyższym wykazie, będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia i 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  
 

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

        (podpis i pieczęć     wykonawcy) 
 
 

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączącego 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. 
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Załącznik nr 7  do SIWZ 
 

UMOWA GKUHiR 272.      .2013 
zawarta w dniu………………. 2013 r. pomiędzy Gminą Szczyrk z siedzibą przy ul. Beskidzkiej 4,                
43-370 Szczyrk,  reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………………….. 
- zwaną dalej „ ZAMAWIAJĄCYM”, 
a 
………………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………….. 
- zwanym dalej „WYKONAWCĄ”. 
 
wybraną na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 
z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113,                 
poz. 759 ze zm.) o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonanie dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej z analizą stateczności  zbocza osuwiska w Szczyrku - Dunacie oraz założenie monitoringu 
powierzchniowego i wgłębnego osuwiska.        
Zakres prac dotyczących wykonania ww. dokumentacji obejmuje m.in.: 
a) wykonanie ośmiu otworów  systemem mechanicznym, sposobem obrotowym na płuczkę wodną z użyciem 
koronek widiowych i diamentowych z podwójnym aparatem rdzeniowym średnicy Φ 110 mm - Φ 143 mm (dla 
zabudowy piezometru) do głębokości : 
- otwór I z zabudowanymi rurami inklinometrycznymi średnicy Φ 70 ÷ 85 mm do obserwacji przemieszczeń, 
głębokości ok. 50 m 
- otwór P1 - z zabudowaną  kolumn filtracyjną średnicy Φ 50 ÷ 110 mm obserwacji stanu wód głębokości ok. 
20m, 
- otwór OG-1 głębokości ok. 20 m, 
- otwór OG-2 głębokości ok. 20 m, 
- otwór OG-3 głębokości ok. 60 m, 
- otwór OG-4 głębokości ok. 50 m, 
- otwór OG-5 głębokości ok. 60 m, 
- otwór OG-6 głębokości ok. 50 m, z możliwością spłycenia otworów, 
b) prowadzenie przed rozpoczęciem oraz w trakcie wierceń obserwacji zachowania się zwierciadła wody                   
w studniach gospodarczych zlokalizowanych w promieniu 50 m od każdego z otworów, 
c) kartowanie geologiczno - inżynierskie osuwiska i terenu przyległego ok. 50 m od wyznaczonych granic 
osuwiska, 
d) opróbowanie wyrobisk: 
- pobór prób gruntów o naturalnej wilgotności - z warstw różnych pod względem litologii i stanu, lecz nie rzadziej 
niż  co 2,0 m, 
- pobór prób gruntów o nienaruszonej strukturze z wierceń rdzeniowych otworów, 
e) badania laboratoryjne gruntów obejmujące oznaczenie następujących parametrów: 
- analizy makroskopowej, wilgotności naturalnej, gęstości objętościowej, wskaźnika rozmakalności, stopnia 
plastyczności, ciśnienia pęcznienia, wskaźnika pęcznienia, kąta tarcia wewnętrznego, spójności, wytrzymałości 
na ścinanie, edometrycznych  modułów ściśliwości, 
- analizę wody z każdego przewierconego poziomu wodonośnego pod kątem jej agresywności w stosunku do 
betonu  i stali, 
f) badania geofizyczne (pomiary elektrooporowe i konduktometryczne), 
g) pomiary geodezyjne: wytyczenie i niwelacjê wyrobisk oraz instalacjê punktów monitoringu powierzchniowego                   
i pomiary zerowe, 
h) dozór geologiczny nad prowadzonymi robotami, 
i) likwidacjê wykonanych wyrobisk, 
j) opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z analizą stateczności zbocza. 
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k)  zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i uzyskanie opinii Państwowego Instytutu 
Geologicznego i Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu „Osłona 
Przeciwosuwiskowa”, 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji, o której mowa w ust. 1 zgodnie z niniejszą 
umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która łącznie z ofertą Wykonawcy stanowi 
integralną część umowy, wymogami obowiązujących ustaw, przepisów i zasadami wiedzy technicznej 
oraz uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji zatwierdzających dokumentację, w zakresie 
wynikającym z przepisów, a w szczególności: 
1)  Ustawy Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981), 
2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r., w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inżynierskiej (Dz. U. z 2011r, Nr 291, poz.1714), 
3) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie informacji dotyczących 
ruchów masowych ziemi (Dz. U. 2007, Nr 121, poz. 840), 
3. Wykonawca zobowiązuje się, również do niezwłocznego udzielania na wniosek Zamawiającego 
wszelkich wyjaśnień do dokumentacji, której jest autorem. 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 71.35.19.10-5. 
 

§ 2 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za usługę objętą niniejszą umową, zgodnie z wybraną w drodze przetargu 
nieograniczonego ofertą, ustala się na kwotę …………………….. zł brutto (słownie: 
………………………………….)  
W/w kwota obejmuje 23% podatek VAT. 
2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami                    
i materiałami, które niezbędne są do wykonania umowy. Wycenił wszystkie elementy niezbędne do 
prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym nieodwołalnie i bezwarunkowo wyklucza 
dochodzenie jakichkolwiek dodatkowych roszczeń od Zamawiającego związanych z nieprawidłowym 
skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 
umowy. Koszt tych prac będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 nie będzie podlegało waloryzacji w przypadku ustawowej 
zmiany stawki podatku VAT. 
 

§ 3 
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy: 
1) rozpoczęcie realizacji: od dnia zawarcia umowy 
2) zakończenie realizacji: do dnia ………………………………….. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację w zakresie określonym w § 1 
ust.1 umowy w 5 egzemplarzach wersji papierowej i 1 egzemplarzu wersji elektronicznej (wersji pdf). 
3. Do przekazywanej dokumentacji Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana 
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej 
oraz, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
4. Zamawiający potwierdza otrzymanie dokumentacji protokołem przekazania, a następnie przystąpi do 
czynności odbioru, które zakończy w terminie do 30 dni roboczych podpisaniem protokołu odbioru albo 
zwrotem dokumentacji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru. 
5. Jeżeli Zamawiający nie odbierze (w formie protokołu odbioru) przekazanej dokumentacji w ciągu 30 
dni roboczych i nie zawiadomi Wykonawcy o przyczynach nie dokonania odbioru, Wykonawca może 
jednostronnie stwierdzić na piśmie, że data wykonania i odbioru przypada po upływie 30 dni roboczych 
od daty przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 
6. Sprawdzenie jakości dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z roszczeń 
odszkodowawczych Zamawiającego za jakość dokumentacji oraz jej kompletność pod względem celu, 
któremu ma służyć. 
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§ 4 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru będzie wykonanie całkowitego zakresu prac objętych 
umową. 
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 
przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4, przy czym wartość 
wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty wyszczególnionej w § 2 ust. 1. 
3. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 
w: ……………………………………………..……………….. rachunek nr ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej otrzymania.          
Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 
5. Wierzytelność z tytułu niniejszego wynagrodzenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz 
osoby trzeciej. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur częściowych . 

 
§5 

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3, wykona przy udziale niżej wymienionych Podwykonawców 
następujący zakres prac: ……………………………………………………………………………………. 
Pozostałe usługi Wykonawca wykona siłami własnymi. 
2. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcą wskazanym w ust.1 w zakresie tam 
przypisanym Podwykonawcy po wcześniejszym przedłożeniu umowy (lub jej projektu) oraz wskazania w 
oparciu o dokumentację zakresu powierzonych Podwykonawcy prac i zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego w terminie 14 dni od przedstawienia  mu  przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą 
lub jej projektu. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń strony uważają, iż 
wyraził on zgodę na zawarcie umowy.  
3. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niż wskazany w ust.1 Wykonawcy musi być 
uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający może zaakceptować taką 
zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych Podwykonawców będą takie 
same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia Podwykonawców, jakie wymagane były 
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu świadczenia usług. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawco w jak za swoje własne. Wykonawca 
pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich Podwykonawców. 
 

§ 6 
1. Do kierowania pracami ze strony Wykonawcy upoważniony jest: 
…………………………………………………… 
2. W przypadku zmiany osoby kierującej pracami Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. 
3. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie objętym umową jest: 
…………………………………………………… 
 

§7 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny całkowitej 
podanej w ofercie łącznie z podatkiem VAT) określonego w § 2 ust. 1, tj. w kwocie 
………………………… zł (słownie: ………………………), w formie ………………………………………. 
2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia 
wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
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przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
5. W razie zmiany terminu wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić 
odpowiednio zmienione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. W przeciwnym razie 
Zamawiający jest upoważniony do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do 
zrealizowania zabezpieczenia tak, aby uzyskać sumy tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy w wysokości i na czas określony w Umowie. 
6. Jeżeli Wykonawca wykonywać będzie usługę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania usługi i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający  może od Umowy 
odstąpić i powierzyć dalsze wykonywanie usługi innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. W takim przypadku koszty, o których mowa 
w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest uprawniony pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 
 

§8 
1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych             
w przepisach Kodeksu Cywilnego, oraz art. 145 Prawa zamówień publicznych,  ponadto Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
a) gdy wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy – odstąpienie od umowy w 
tym przypadku może nastąpić w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W tym przypadku wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne mu                 
z tytułu wykonania części umowy przed odstąpieniem, 
b) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo 
wezwania  dłużej niż 7 dni, 
c) gdy Wykonawca przerwał prace, a opóźnienie lub przerwa trwa dłużej niż 10 dni w stosunku                  
do zadeklarowanego przez niego terminu, 
d)  gdy będą się powtarzały przypadki wadliwego (niezgodnego z umową) wykonania prac, pomimo 
upomnień ze strony Zamawiającego, 
e) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, niezależnie 
od odmowy przekazania terenu budowy, 
f) został zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub nastąpiło rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź 
dokonano zajęcia jego majątku, 
2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy Zamawiający odmawia, bez 
uzasadnionej przyczyny odbioru robót i podpisania protokołu odbioru końcowego a ta zwłoka trwa 
dłużej niż 1 (jeden) miesiąc, 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony obciążają następujące obowiązki: 
1) Wykonawca: 
a) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy, sporządzi przy udziale Zamawiającego 
szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia, oraz na wezwanie 
Zamawiającego przystąpi do protokolarnego  odbioru  wykonanych prac  
2) Zamawiający: 
(a) dokona odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za te prace, które zostały wykonane 
do dnia odstąpienia, 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 9 
1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary umowne naliczane będą w 
następujących wypadkach i wysokościach. 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
a) niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia podanego w ofercie w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego, 
b) zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień zwłoki, 
c) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 2% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Kara liczona będzie od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad. Jeżeli nie ustalono terminu usunięcia wad, przyjmuje się termin 14-dniowy, 
d) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego, 
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za: 
a) za każdy dzień zwłoki w odbiorze końcowym przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto § 2 umowy 
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 
10 % wynagrodzenia brutto 
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo kumulatywnego dochodzenia kar umownych wraz                            
z dochodzeniem odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na wysokość szkody.  
3.W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od 
Zamawiającego. 
4. W przypadku konieczności naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar 
umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
 

§ 10 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej rękojmi na przedmiot umowy. 
2. Bieg rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji objętej umową. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi, także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wad przez 
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę, zachowując jednocześnie prawo do 
naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

 
§ 11 

1. Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy podlega ochronie 
przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
2. Wykonawca oświadcza, że z dniem protokolarnego przekazania dokumentacji przenosi na 
Zamawiającego wprost z niniejszej umowy autorskie prawa majątkowe do dokumentacji i ich 
wykorzystania zgodnie z celem, któremu mają służyć, a Zamawiający oświadcza, że prawa te 
przyjmuje. 
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia za opracowanie 
dokumentacji, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy. 
 

§ 12 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany  oraz określił warunki takiej zmiany. 
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3. Zmiana treści umowy może nastąpić na zasadach i warunkach określonych w SIWZ, w trybie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana 
do przedstawienia powodów uzasadniających zmianę . 
 

§ 13 
1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązane są do 
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie 
konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania 
się do zgłoszonego roszczenia w terminie 10 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
2. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym 
mowa w ust. 1 każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową. 
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd rzeczowo właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 14 
Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 16 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 2 
egzemplarze dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

 
 
 
 

 
Zamawiający:          Wykonawca: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 


