
Chełm Śląski: Zaprojektowanie i wybudowanie budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego na dz. nr: 1099/123 w Chełmie Śląskim przy ul. Techników w 
systemie projektuj i buduj w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie 
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu 
działki oraz wykonaniem przyłączy.
Numer ogłoszenia: 96462 - 2011; data zamieszczenia: 29.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

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 ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wybudowanie 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr: 1099/123 w Chełmie Śląskim przy ul. 
Techników w systemie projektuj i buduj w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z 
jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Zaprojektowanie i 
wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr: 1099/123 w Chełmie Śląskim 
przy ul. Techników w systemie projektuj i buduj w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z 
jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy. 2.1. W 
ramach przedmiotu zamówienia należy między innymi wykonać: -projekt budowlany i 
wykonawczy wraz z kosztorysami uproszczonymi ,na podstawie programu funkcjinalnego-
użytkowego i uzgodnienia rozwiązań z Inwestorem; - dokonanie wszelkich uzgodnień i uzyskanie 
stosownych dokumentów pozwalających na realizacje przedmiotu zamówienia; - wykonanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem i decyzja pozwalająca na realizację przedmiotu 
zamówienia; - dokonanie wszelkich odbiorów budynku i przyłączy; wykonanie dokumentacji 
powykonawczej; -uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi; - 
przygotowanie dokumentów gwarancyjnych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Do 50% Zamówienia Podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00-0, 45.21.13.40-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.11.2011.



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 30.000,00 zł 
(słownie:trzydzieścitysięcyzłotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, 
określonego w pkt.XIII Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium może być 
wnoszone w jednej z następujących form: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 p.2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Z 2007 r. Nr 
42, poz. 275 z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego: BPH o/IMIELIN 42 1240 4227 1111 0000 4841 1466 UWAGA: W treści 
wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich 
Zamawiający może je otrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 
ust. 4a ustawy Prawo Zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów , 
oświadczeń lub pełnomocnictw o których mowa w art.25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 2) w art. 46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca , 
którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać 
jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na 
pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od 
daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą. Wadium 
wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: i)wykonawcy 
przedłożą aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności,

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• a)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonania 
zamówienia: i)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; 
ii)złożą oświadczenie, że na zrealizowane zamówienie udzielą co najmniej 60-
miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady;

• III.3.3) Potencjał techniczny



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• a)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: i)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 warunku

• a)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: i)oświadczą, że dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnym do wykonania zamówienia;

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczą, że są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć:

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

• opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że 
wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, 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 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części  zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

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

• nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie 
wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert 

• nie 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  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 



postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert 

• III.4.3.2) 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 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu 
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• opis  urządzeń  technicznych,  instrukcję  obsługi  oraz  środków  stosowanych  przez 
wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w 
celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia 

• zaświadczenie  podmiotu  uprawnionego  do  kontroli  jakości  potwierdzającego,  że 
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1 - Cena - 70 
• 2 - powiązanie projektowanego obiektu z instniejącym układem przestrzennym - 20 
• 3 - ocena rozwiązań architektonicznych - 10 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.chelmsl.pl



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY 
CHEŁM ŚLĄSKI ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski pok.101.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16.05.2011 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI ul. Konarskiego 2 41-403 
Chełm Śląski pok.201.

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

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


