
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.ugchelmsl.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=5444

Chełm Śląski: Budowa chodnika przy ulicy Śląskiej wraz z odwodnieniem

i odtworzeniem jezdni na odcinku od ul. Chełmskiej do ul. Odrodzenia w

Chełmie Śląskim JEZDNIA

Numer ogłoszenia: 131204 - 2012; data zamieszczenia : 24.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

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.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.chelmsl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa chodnika przy ulicy Śląskiej wraz z

odwodnieniem i odtworzeniem jezdni na odcinku od ul. Chełmskiej do ul. Odrodzenia w Chełmie Śląskim JEZDNIA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  W ramach przedmiotu zamówienia

należy między innymi wykonać: - roboty pomiarowe,geodezyjne ok. 0,700m - roboty rozbiórkowe ok.4000m²; -

korytowanie - ok.5000 m²; -podbudowa z kruszywa łamanego w-wa dolna gr. 25 cm ok.5000m² - podbudowa z

kruszywa łamanego w-wa dolna gr. 20 cm - ok. 5000 m² - podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych

asfaltowych gr. 8 cm - ok. 5000m² - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm -

ok.5000m² - przepusty rurowe pod zjazdami - ok. 35 m - krawężniki betonowe na ławie betonowej - ok. 200 m -

nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej 8 cm ok.250m² - przygotowanie dokumentów powykonawczych i

gwarancyjnych Całość robót winna być wyceniona i wykonana zgodnie z załączonym projektem budowlano-

wykonawczym, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami

przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane i sztuką budowlaną, przepisami p.poż i BHP. W przypadku

braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się normy, aprobaty i

wspólne specyfikacje wymienione w art.30 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Do obowiązków

Wykonawcy ponadto należy : - pełna obsługa geodezyjna wraz z operatem powykonawczym ( na podkładzie map

zasadniczych ), z naniesioną lokalizacją urządzeń obcych objętych inwestycją; - wykonanie badań zgodnie ze
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Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót w obecności Inspektora Nadzoru -w przypadku

zniszczenia w trakcie przedmiotowych robót znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

odtworzenie i protokolarny odbiór przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

Bieruniu; - w przypadku zbliżenia lub kolizji przedmiotowej inwestycji z innymi urządzeniami należy stosować się do

uzgodnień branżowych zawartych w projekcie -wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy -wykonanie

robót pod stałym nadzorem inspektora nadzoru.

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak.

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Do 50% zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 37.000,00.

zł (słownie: trzydzieścisiedemtysięcyzł). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może

być wnoszone w następujących formach: 1).pieniądzu, 2).poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1)

gwarancjach bankowych, 4).gwarancjach ubezpieczeniowych, 5).poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić

przelewem na konto zamawiającego: Nr konta: BPH O/Mysłowice 29 1240 4227 1111 0000 4847 4168 Załączyć

do oferty kserokopię dowodu przelewu potwierdzającego wniesienie wadium. Wadium wnoszone w pozostałych

formach należy w formie oryginału załączyć do oferty. Wadium musi obejmować termin związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia

publicznego. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym

terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: -

upłynął termin związania ofertą. - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie

należytego wykonania umowy, - zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie

rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia, Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek

wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; - który został wykluczony z

postępowania, - którego oferta została odrzucona. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli

Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
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warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień: - wykonawcy przedłożą aktualny wypis z KRS lub ewidencji

działalności,

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonania zamówienia: - w ciągu ostatnich

5 lat wykonali co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi

niniejszego zamówienia. Wykonawca sporządzi wykaz ww. zamówień zrealizowanych przez wykonawcę

w okresie ostatnich 5 lat z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania; - złożą

oświadczenie, że na zrealizowane zamówienie udzielą 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: -

oświadczą, że dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnym do wykonania zamówienia;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: -

oświadczą, że dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnym do wykonania zamówienia;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; oświadczą, że

są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć:

wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  wiedzy  i

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=13...

3 z 5 2012-04-24 14:36



doświadczenia,  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest  krótszy -  w  tym okresie,  z podaniem ich rodzaju i  wartości,  daty  i  miejsca wykonania oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego,  że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone

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 dla

wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o

podstawie do dysponowania tymi osobami

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

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

ubezpieczenie 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.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
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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.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień umowy: a) dopuszcza się

możliwość zmiany terminu zapłaty za wykonaną dostawę w przypadku, gdy nie może on być dochowany z

przyczyn niezależnych od Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b)

dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy zmiana taka wynika z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy, c) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa

w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.ugchelmsl.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=5444

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Chełm Śląski pok.

101.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  09.05.2012

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Chełm Śląski pok. 201.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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