
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 58805-2014 z dnia 2014-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chełm Śląski 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowych p.n.: Budowa prawego wału p. powodziowego rzeki Przemszy w km 4+752 - 6+652 w m. Chełm 

Śląski,... 

Termin składania ofert: 2014-04-30  

 

Chełm Śląski: Opracowanie dokumentacji projektowej pozwalaj ącej na 

realizacj ę inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych p.n.: Budowa 

prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy w k m 4+752 - 6+652 w 

m. Chełm Śląski, gm. Chełm Śląski, pow. bieru ńsko-l ędziński, woj. śląskie.  

Numer ogłoszenia: 114763 - 2014; data zamieszczenia : 28.05.2014 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 58805 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie 

ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, 

tel. 032 2257503, faks 032 2257504. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Opracowanie dokumentacji projektowej 

pozwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych p.n.: Budowa 

prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy w km 4+752 - 6+652 w m. Chełm Śląski, gm. 

Chełm Śląski, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie.. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 

dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych p.n.: Budowa prawego wału p. powodziowego rzeki Przemszy w km 4+752 - 

6+652 w m. Chełm Śląski, gm. Chełm Śląski, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie wraz ze 



złożeniem odpowiednich wniosków i uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji. 

Rozwiązania projektowe powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z dwóch kluczowych 

dokumentów koordynujących działania dla integracji celów polityki wodnej ukierunkowanej na 

obniżenie zagrożenia powodziowego, a mianowicie: - Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23.10.2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej), ustanawiająca ramy na rzecz ochrony 

wszystkich typów wód, - Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu i Rady z dnia 

23.10.2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim), regulująca podstawy 

podejmowania działań dla ograniczenia zagrożenia powodziowego oraz jego skutków. 

Przedmiotowa dokumentacja winna być zgodna z w/w dokumentami z zakresu gospodarki wodnej 

oraz być spójna z priorytetami i celami ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody, ustalonymi w 

dokumentach strategicznych unijnych, krajowych i regionalnych. W szczególności winna 

nawiązywać do zadania nr 17 Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły - 

ustanowionego uchwałą nr 151/2011 Rady Ministrów z 09.08.2011 r. Parametry techniczne wału 

przeciwpowodziowego objętego opracowaniem powinny spełniać wymogi określone w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dokumentacja projektowa 

winna uwzględniać lokalizację wału na obszarze występowania szkód górniczych. Dla potrzeb 

wykonania dokumentacji projektowej należy wykorzystać opracowaną w 2012 r. dokumentację 

Koncepcja budowy wału przeciwpowodziowego na prawym brzegu rzeki Przemszy w rejonie 

dzielnicy Chełm Mały w gminie Chełm Śląski będącą w posiadaniu Zamawiającego. Koncepcja ta w 

wariancie I wstępnie pozytywnie zaopiniowanym przez RZGW w Gliwicach przewiduje budowę wału 

klasy III o szerokości korony 3 m, średniej wysokości H=2,4 m i długości ok. 2200 m. Planowane 

nachylenie skarpy odwodnej 1 : 2,5, a odpowietrznej 1 : 2. Koncepcja ta dostępna jest do wglądu w 

siedzibie Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie 

oraz uzyskanie, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokona na swój koszt. Lokalizacja 

przedmiotowego obwałowania została przedstawiona na mapie orientacyjnej stanowiącej załącznik 

nr 9 do SIWZ. 2. Wymagania odnośnie dokumentacji projektowej. a. Dokumentacja projektowa 

będzie służyć do opisu przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę Prawo Zamówień 

Publicznych na roboty budowlane oraz realizację pełnego zakresu robót budowlanych na jej 

podstawie, b. Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

techniczno - budowlanymi, BHP i normami. Wykonawcę obowiązywać będą ustawy i przepisy 

wykonawcze aktualne na dzień przekazania Inwestorowi dokumentacji. c. Dokumentacja winna być 

opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu któremu ma służyć, d. 



Dokumentacja musi być trwale i czytelnie oznaczona oraz trwale oprawiona. e. Wskazane w 

dokumentacji wyroby budowlane (materiały i urządzenia) winny być dopuszczone do obrotu i 

powszechnie dostępne na rynku. f. Należy wykonać niezbędne prace geodezyjno-pomiarowe w celu 

uzyskania map do celów projektowych w skali 1:1000. Dokumentację projektową wykonać na 

aktualnych podkładach zasadniczych (z numerami działek), które posiadają pieczęcie ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej potwierdzające, że mapa nadaje się do celów projektowych. Pozostałe 

szczegółowe dane znajdują się w SIWZ i istotnych postanowieniach umowy. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.32.00.00-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  

nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  28.05.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  7. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

• Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji mkm PERFEKT Sp. z o.o., ul. 

Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków, kraj/woj. małopolskie. 

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 200000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty:  172200,00 

• Oferta z najni ższą ceną: 138990,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 585815,79 

• Waluta:  PLN. 

 
 


