
Chełm Śląski: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI 
ETAP C
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.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmsl.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KANALIZACJI 
SANITARNEJ DLA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI ETAP C.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Oznaczenie wg 
Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45231300-8 - roboty w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków. 2)Przedmiotem zamówienia jest: a)budowa kanalizacji 
sanitarnej w Chełmie Śląskim etap C Ww zakres robót został podzielony na dwa zadania. Obszary 
podziału przedstawiono na mapie, która jest załącznikiem do niniejszej SIWZ. Zadanie 1 należy 
wykonać i oddać do użytkowania w terminie od dnia przekazania placu budowy do dnia 
30.10.2010 rok; Obejmuje ono następujące ulice: Miodowa, Zakole, Zgody, Osada, Karłowicza, 
część ul. Chełmskiej, część ul. Górnośląskiej. Zakres robót do wykonania w zadaniu 1 to między 
innymi: sieć podciśnieniowa - dł. około - 7.120,00 m o średnicach PE : 225, 160,110,90 sieć 
ciśnieniowa - dl. około 3.938,00 m o średnicach PE 160, sieć grawitacyjna - dł. około 1.006,00 m o 
średnicach PVC 200, 160 studnie podciśnieniowe -szt. około 95 monitoring dla ww sieci; 
-odtworzenie dróg dla ww obszaru przepompowania próżniowo-tłoczna PPT-3 Zadanie 2 należy 
wykonać i oddać do użytkowania w terminie od 1.01.2011r. do dnia 30.06.2011r. Zakres robót do 
wykonania w zadaniu 2 to między innymi: - sieć podciśnieniowa - dł. około - 2.341,00 m o 
średnicach PE : 160,110,90 sieć ciśnieniowa - dl. około 715,00 m o średnicach PE 160, 40, 90 sieć 
grawitacyjna - dł. około 1.830,00 m o średnicach PVC 315, 200, studnie podciśnieniowe -szt. 
około 46 monitoring dla ww sieci; -odtworzenie dróg dla ww obszaru pompownia sieciowa P6 z 
pompami tłocznymi, armaturą i wyposażeniem; pompownia sieciowa Pd śr. 425 mm z pompami 
tłocznymi, armaturą i wyposażeniem, b)wykonanie robót pod stałym nadzorem inspektora nadzoru, 
c)wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy: ulice obejmujące Etap C kanalizacji 
należą do kilku Zarządców, a mianowicie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 
Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, Gminy Chełm Śląski. Naliczenia za czasowe zajęcie pasa 
drogowego należy dokonywać na podstawie podjętych Uchwal przez poszczególnych Zarządców, 
d)obsługi geodezyjnej - 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; e)inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej, f)zagospodarowanie i zasilenie placu budowy, g)ubezpieczenie 
budowy. 3)Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w ROZDZIALE II SIWZ, 
którego zawartość stanowią: a)dokumentacja projektowa, b)specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, c)przedmiar robót, d)wzór umowy. 4)Jeżeli w dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót pojawią się 
ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one 
minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim 
przypadku może zaoferować przedmioty równoważne lub lepsze. Wykazanie równoważności 
zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy a jego zatwierdzenie spoczywa na 
Zamawiającym. 5)Warunki płatności: płatność fakturami częściowymi do wysokości 80%. - 
zadanie 1 - do 15.12.2010 r - zadanie 2 - od 1.01.2011 do 30.08.2011.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.06.2011.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w 
wysokości : 400.000,00. zł (słownie: czterystatysięcyzłotych). 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, 3)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: 1)upłynął termin związania ofertą. 
2)zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy, 3)zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały 
ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia, Zamawiający zwróci 
niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy: 1)który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert; 2)który został wykluczony z postępowania, 3)którego 
oferta została odrzucona. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 



Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 1)W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia 
mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki i złożą potwierdzające 
je dokumenty: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: i)wykonawcy 
wykażą, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia oraz przynależą do OIIB - 
wymienione osoby pełnić będą funkcje kierowników robót i kierownika budowy i muszą 
posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt.2 Ustawy Prawo budowlane o specjalności: 
(1)konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (Kierownik Budowy), (2)instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez 
ograniczeń (Kierownik robót elektrycznych), (3)instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowo-
kanalizacyjnych (Kierownik robót sanitarnych) (4)drogowej bez ograniczeń (kierownik 
robot drogowych) b)posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie umożliwiające wykonania 
zamówienia: i)w ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 1 zamówienie odpowiadające 
łącznie swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
niniejszego zamówienia tj. budowa kanalizacji podciśnieniowej z systemem monitoringu,, 
ciśnieniowej , grawitacyjnej, potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu (SIWZ 
rozdział III pkt.l ppkt. l a,c). Wykonawca sporządzi wykaz zamówień zrealizowanych przez 
wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
robotom budowlanym j.w. stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. budowa 
kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski etap C o łącznej długości sieci nie mniejszej 
niż 15 km w tym 10 km podciśnieniowej z systemem monitoringu, z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania i załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;; 
ii)udokumentują, że osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy pełniła taką 
funkcję na co najmniej 1 budowie odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. budowy kanalizacji 
sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski etap C o łącznej długości sieci nie mniejszej niż 15 km, 
iii)oświadczenie, że na zrealizowane zamówienie udzielą co najmniej 60-miesięcznej 
gwarancji i rękojmi za wady; c)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: i)oświadczenie, że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; ii)wykaz osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 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 informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
iii)aktualne zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego dla osób 
wymienionych w pkt ii); iv) oświadczenie, że oferent zatrudnia min. 100 osób 
( średnioroczna z dwóch lat) za które opłaca składki do ZUS, które będą uczestniczyć w 



wykonywaniu przedmiotowego zamówienia d)znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: i)posiadają środki finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości minimum 5.000.000 PLN, potwierdzone informacją 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 
rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
ii)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
potwierdzone opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania; b)aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; c)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, 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 ofert; d)aktualne zaświadczenie 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 ofert; e)aktualna informacja z Krajowego 
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f)aktualna informacja z 
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3)Dodatkowe żądane dokumenty: a)wypełnione załączniki do niniejszej specyfikacji 
oznaczone jako Załącznik nr1, 2, 3 i 4. b)kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony 
zgodnie z zapisami podanymi w rozdziale XIV siwz. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
zamówienie muszą spełnić warunki art 23 ustawy pzp. W przypadku ubiegania się o 
zamówienie podmiotu wspólnego zamawiający nie narzuca żadnych form ich tworzenia. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot wspólny musi spełnić postawione warunki 
uczestnictwa w postępowaniu tzn: 1.warunki wynikające z art. 24 ustawy pzp każdy z 
współtworzących podmiot wspólny musi spełnić indywidualnie i przedstawić żądane 
dokumenty potwierdzające; 2.warunki techniczne i finansowe powinni spełniać łącznie. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana wg formuły spełnia 
nie spełnia. Nie spełnienie ww warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wyżej 
wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez osobę osoby uprawnioną do podpisania oferty z 
dopiskiem za zgodność z oryginałem. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub 
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie gdy złożona przez wykonawcę 
kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej 
prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy 
złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba 
że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.



SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest 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.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm 
Śląski, pok. 201.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013..


