
Chełm Śląski: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI 
ETAP C
Numer ogłoszenia: 63398 - 2010; data zamieszczenia: 08.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 19737 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie.

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

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie 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 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 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.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

• Lider Konsorcjum INSTALBUD Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 6a, Rzeszów, kraj/woj. 
Polska. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12091382,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 7786970,61

• Oferta z najniższą ceną: 7786970,61 / Oferta z najwyższą ceną: 10798527,43

• Waluta: PLN.


