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I. Zamawiający.
GMINA CHEŁM ŚLĄSKI

REPREZENTOWANA PRZEZ WÓJTA GMINY

NIP: 222-00-24-015                                             Regon: 272593348
tel. 032 225-75-04                                    fax 032 225-75-40 wew.43

www.chelm  sl.pl                                                  e-mail: ugchelmsl@poczta.fm

Godziny urzędowania: 

poniedziałek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30; 

wtorek: od godz. 9.00 do 17.00. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00; 

II. Tryb udzielenia zamówienia :

1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego; art. 10 ust. l oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 wraz z późn.zm.).
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655 wraz z późn.zm.).

2) Rozporządzenie 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. z dnia 30 grudnia 2009r. Nr 226 poz. 1817),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 224 poz.1796).

III. Opis przedmiotu 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 

W/w 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 w/w sieci;

− -odtworzenie dróg dla w/w obszaru

− przepompowania próżniowo-tłoczna PPT-3

Zadanie 2 należy wykonać i oddać do użytkowania  w terminie  od 1.01.2011r. do 
dnia 30.06.2011 r. 

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 w/w sieci;

-odtworzenie dróg dla w/w 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

IV. Oferty częściowe/wariantowe

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V.  Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

VI. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający żąda wykonania zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2011r.

Zadanie 1 – od dnia przekazania placu budowy do 30.10.2010 r.;
Zadanie 2 – do 30.06.2011 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz 
wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają 
dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu.

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.

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy przedłożą także następujące dokumenty:

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 w/w 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.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się 
zamawiającego z wykonawcami

Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami w następujący sposób:
1) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się stron postępowania na piśmie, oraz za pomocą, 

telefaksu  z zastrzeżeniem punktu 2) , 3) i 4).   
2) ofertę wraz z załącznikami wykonawca dostarczy Zamawiającemu do jego siedziby z zacho-

waniem prawidłowej formy pisemnej,
3) Oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia, protesty oraz informacje przekazane za po-

mocą telefaksu  uważa się za złożone w danym terminie jeżeli ich treść dotarła  do adresata 
przed upływem tego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie (art. 27 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych). 

4) Zamawiający wymaga, aby fakt otrzymania przez wykonawcę przekazanych przez Zamawia-
jącego za pomocą telefaksu  oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji był przez 
wykonawcę niezwłocznie potwierdzony.

 Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą skierowane na adres:

URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski

lub faksem nr :032 225-75-40 wew.43

przekazane  zamawiającemu  zgodnie  z  formą  i  sposobem  postępowania  określonym  w  ust.  l. 
Zamawiający udzieli  niezwłocznie  odpowiedzi  chyba,  że  pytanie  wpłynęło  do  zamawiającego  na 
mniej  niż  6  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami 
zamawiający  przekaże  wykonawcom,  którym  przekazał  specyfikację  istotnych  warunków 
zamówienia, bez wskazania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z 
wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

-   Leszek Maciejowski - Z-ca Wójta Gminy

-   Danuta Grzywa - Inspektor Referatu Gospodarki Gminnej

w godzinach urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek. od godz. 7.30 do 15.30,
wtorek od godz. 9.00 do 17.00, piątek  od godz. 7.30 do 14.00



X.  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.

XI. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Przygotowanie oferty.

a. oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności w dwóch egzemplarzach,

b. koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty oraz uczestnictwa w przetargu 



ponosi składający ofertę,
c. wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę,
d. oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa,

e. jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne,

f. oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie 
wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej 
specyfikacji,

g. dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 
informacje oraz dane,

h. poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę,

i. oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach,
j. wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty,
k. wykonawca  może,  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmienić  lub  wycofać 

ofertę.  opakowanie  z  dyspozycją  zmiany  lub  wycofania  oferty  musi  być  dodatkowo 
oznaczone  słowami  „Zmiana  oferty"  lub  „Wycofanie  oferty"  i  zostanie  otworzone  w 
pierwszej  kolejności.  Do dyspozycji  zmiany lub wycofania oferty musi  być dołączony 
dokument,  z  którego  wynika,  że  osoba  podpisująca  dyspozycję  wycofania  oferty  jest 
upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wątpliwości co do właściwie 
złożonej dyspozycji wycofania oferty, zamawiający otworzy ofertę.

2) Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.

a. koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres: 

URZĄD  GMINY CHEŁM ŚLĄSKI, ul. Konarskiego 2  41-403 Chełm Śląski
oznakowane następująco: 

„Oferta na: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY  CHEŁM 
ŚLĄSKI  ETAP „C"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego 
na lata 2007-2013.

nie otwierać przed 18.02.2010 r. do godz. 10.15"

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:
URZĄD GMINY , ul. Konarskiego 2 pok. nr 201 do dnia 18.02.2010 r. godz. 10:00.

2) Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do 
wniesienia protestu.

3) Miejsce otwarcia ofert: 
URZĄD GMINY ul. Konarskiego 2 pok. 008 I piętro, dnia 18.02.2010 r. godz..l0:15.

4) Sesja otwarcia ofert:

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 
informację o wysokości kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji,



c) po otwarciu każdej oferty przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba 
wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, okres gwarancji.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Cenę należy wyliczyć na podstawie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, i Spe-

cyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2) Przekazany Wykonawcom przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do ustale-

nia ceny oferty.
3) Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przed-

miotu zamówienia w sposób zgodny z umową.
4) Cenę oferty należy podać w złotych polskich PLN, cyfrowo i słownie z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. W cenie należy uwzględnić podatek VAT.
5) Cena oferty będzie ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia.
6) Kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o elementy scalone. Zamawiający nie na-

rzuca podstaw oraz metod sporządzenia kosztorysu ofertowego.

7) W przypadku wystąpienia robót innego rodzaju niż określone w przedmiarach robót i koszto-
rysach ofertowych, niemożliwych do przewidzenia w chwil i  zawierania umowy, a koniecz-
nych do wykonania przedmiotu zamówienia tzw. robót dodatkowych, zostaną one uregulo-
wane na podstawie art.67 ust. l pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrębną  umową 
i  rozliczone kosztorysem powykonawczym wg wskaźników cenotwórczych przyjętych  w 
kosztorysie ofertowym.

XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być 
prowadzone rozliczenia.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XVI. Kryteria i sposób oceny ofert
1) Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatry-

wania , jeżeli:
 oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją – co do formy opracowania 

i treści,
 z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki for-

malne określone niniejszą specyfikacją,
 złożone oświadczenia i dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
 oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
 poprawnie wniesiono wadium.

             
       2)  Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium:
                cena                   100 %
               
             Zasady przydzielania punktów

    min. wartość zaproponowana w ofertach
------------------------------------------------------ x 100 pkt.
   wartość zaproponowana w badanej ofercie

3) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy skła-



dający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach.

4) Jeżeli  oferta  wykonawcy zawierać  będzie  –  zdaniem Zamawiającego –  rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie 
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wyso-
kość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli do-
konana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przed-
miotu zamówienia.

XVlI.  Informacja o formalnościach, jakie winny zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.

1) O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz opublikuje go na swojej stronie internetowej. 

2) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przezna-

czyć na sfinansowanie zamówienia;
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześ-
niej przewidzieć;

 postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w spra-
wie zamówienia publicznego.

3) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia rów-
nocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne.

4) Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 10.% zaoferowanej ceny. Zabezpieczenie na-
leży  wnieść  zgodnie  z  przepisami  art.   148  ustawy  prawo  zamówień  publicznych.

5) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą w ter-
minie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie 
później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

6) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się będzie od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spo-
śród pozostałych ofert chyba, że w postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofer-
tę nie podlegającą odrzuceniu lub upłynął termin związania ofertą.

7) Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące załączniki 
do umowy:

1) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia uzgodniony z Zama-
wiającym,

2) polisa OC wykonawcy na kwotę co najmniej 5 mln zł,



3) polisa ubezpieczenia realizacji zamówienia od wszelkich możliwych ryzyk na 
kwotę równą cenie zamówienia,

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zwane dalej zabezpieczeniem):

a) Zamawiający przewiduje pobrania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wy-
sokości 10 % ceny zaproponowanej w ofercie wybranego wykonawcy;

b) zabezpieczenie może być wniesione w:
i) pieniądzu;
ii) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kre-

dytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
iii)gwarancjach bankowych;
iv) gwarancjach ubezpieczeniowych;
v) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości.

c) zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy,
2) zamawiający zwróci zabezpieczenie wykonawcy:

a) pomniejszone o kwoty wynikające z roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy,

b) 70% pozostałej kwoty zwróci w terminie 30 dni licząc od dnia wykonania zamówienia  i 
odbioru końcowego robót;

c) 30% pozostałej kwoty zwróci w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwaran-
cji jakości, pomniejszone o kwoty wynikające z roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, 
po odbiorze pogwarancyjnym.

XIX. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XX. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXI .Warunki umowy.
1) Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 

punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2) O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4) Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszej 

SIWZ. 

XXII. Środki ochrony prawnej.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania, wykonawcy przysługują 
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych.



XXIII. Postanowienia końcowe - zasady udostępniania 
dokumentów

Uczestnicy  postępowania  mają  prawo  wglądu  do  treści  protokołu  oraz  ofert  w  trakcie 
prowadzonego  postępowania  z  wyjątkiem  dokumentów  stanowiących  załączniki  do 
protokołu,  (jawne  po  dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  lub  unieważnieniu 
postępowania)  oraz  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o 
zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  i  dokumentów  lub  informacji  zastrzeżonych  przez 
Wykonawcę. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

 zamawiający  udostępnia  wskazane  dokumenty  po  złożeniu  pisemnego 
wniosku,  zamawiający  wyznacza  termin,  miejsce  oraz  zakres  udostępnianych 
dokumentów,

 zamawiający wyznaczy członka  komisji,  w którego obecności  udostępnione 
zostaną dokumenty,

 udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz 
w czasie godzin jego urzędowania.

W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXIV. Załączniki do siwz.
Załączniki stanowiące integralna część SIWZ:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie.
3. Załącznik nr 3 – Wskaźniki ekonomiczne.
4. Załącznik nr 4 – Czynniki cenotwórcze dla poszczególnych rodzajów robót.
5. Załącznik nr 5 - Wzór (projekt) umowy.
6. Załącznik nr 6 - Wykaz dokumentacji projektowej i STWiORB (całość dokumentacji znaj-

duje się na stronie internetowej: …………



nr spr.: 341'/Ił/1/10

Załącznik nr 1

...................................................                                                             dnia ...........................

pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot oferty :

 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 
DLA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI ETAP „C" 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego 
na lata 2007-2013.

Zamawiający :

GMINA CHEŁM ŚLĄSKI
REPREZENTOWANA PRZEZ WÓJTA GMINY

Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2

Wykonawca :

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

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

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

1. Po zapoznaniu się ze "Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia" my niżej 

podpisani,  składamy niniejszą Ofertę. 

2. Cena naszej Oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi:

1. ....................................................... złotych netto

                   (słownie  złotych ...................................................................... netto)

2. .................................................................. złotych  podatek VAT

                  (słownie  złotych ...................................................... podatek VAT)

3. ................................................... złotych brutto (wraz z podatkiem VAT)

                  (słownie  złotych ............................................................. brutto)



Cena zadania 1 wynosi:

1. ....................................................... złotych netto

                   (słownie  złotych ...................................................................... netto)

2. .................................................................. złotych  podatek VAT

                  (słownie  złotych ...................................................... podatek VAT)

3. ................................................... złotych brutto (wraz z podatkiem VAT)

                  (słownie  złotych ............................................................. brutto)

Cena zadania 2  wynosi:

1. ....................................................... złotych netto

                   (słownie  złotych ...................................................................... netto)

2. .................................................................. złotych  podatek VAT

                  (słownie  złotych ...................................................... podatek VAT)

3. ................................................... złotych brutto (wraz z podatkiem VAT)

                  (słownie  złotych ............................................................. brutto)

3. Termin gwarancji i rękojmi 60 miesięcy.

4. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia samodzielnie. 

4. Załączniki dołączone do formularza ofertowego stanowią integralną część naszej 

Oferty. 

5. Nasza Oferta Przetargowa zachowuje ważność przez okres 30 dni licząc od dnia 

jej otwarcia. 

6. Wymagane wadium w wysokości …….. złotych (słownie: ……….zł) zostało 

wniesione w formie ......................................................................... w 

dniu ................

7. Zabezpieczenie Należytego Wykonania  Umowy w wysokości 10 % 

proponowanej ceny (forma zabezpieczenia musi być zgodna z art. 148 Ustawy



 prawo zamówień publicznych) wniesiemy w formie (możliwe do wyboru tylko formy 

podane w specyfikacji): 

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

8. Osobami upoważnionymi z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień 

dotyczących złożonej oferty są:

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

9. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminach określonych 

w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi materiałami przetargowymi i 

przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

11. Oferta składa się z …….. zapisanych stron.

Data : …...................... 2010 r.

Podpisano :  

Imię i  nazwisko: Stanowisko: Podpis wraz z pieczątką imienną

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

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



nr spr.: 341'/Ił/1/10

Załącznik  nr 2

.........................................
pieczęć firmowa wykonawcy

...........................................
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Wykonawca  ........................................................................................................................................
adres ...............................................................................................................................................
ubiegające się o udzielenie mu zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na:

 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI ETAP „C" 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego 
na lata 2007-2013.

 oświadcza, że:

1) spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu przewidziane przez Zamawiającego 
opublikowane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) nie zachodzą żadne okoliczności przewidziane w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 wraz z późn.zm.), na podstawie których zaistniałyby 
podstawy do wykluczenia nas z postępowania. 

                                                                                             ......................................................
                                                                                                         podpisy i pieczęć osób 

upoważnionych

* niepotrzebne skreślić.



nr spr.: 341'/Ił/1/10

Załącznik  nr 3

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Sposoby obliczania poszczególnych wskaźników:

1) wskaźnik rentowności netto sprzedaży =

wynik finansowy netto
--------------------------------------------------------------

  przychody netto ze sprzedaży produktów  i towarów

2) wskaźnik płynności finansowej =

majątek obrotowy
------------------------------------------
   zobowiązania krótkoterminowe

3) wskaźnik ogólnego  zadłużenia =

zobowiązania ogółem
                                                     ----------------------------------------- x 100%

  aktywa ogółem

.........................................................................
/podpis osoby/ osób uprawnionych 

do występowania w imieniu wykonawcy
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Załącznik nr 4

CZYNNIKI CENOTWÓRCZE DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW 
ROBÓT.

1) Stawka roboczogodziny (rg): ……………………………..,

2) Koszty pośrednie (Kp): ………………………,

3) Zysk (Z): ………………………

...............................................................
/podpis osoby/osób uprawnionych 

do występowania w imieniu wykonawcy

SkładoweRok 2006Rok 2007Rok 2008wartośćwynikwartośćwynikwartośćWynikWskaźnik  
rentowności netto sprzedażywynik finansowy nettoprzych. netto ze sp. produktów i  

towarów.Wskaźnik płynności  finansowejmajątek obrotowyzobowiązania  
krótkoterminoweWskaźnik ogólnego zadłużeniazobowiązania ogółemaktywa
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