
GMINA CHEŁM  ŚLĄSKI

Gmina Chełm Śląski tel.       032 225 75 03
ul. Konarskiego 2             032 225 75 40
41-403 Chełm Śląski fax       032 225 75 40 wewn. 43
                                                                                                                                            www.chelmsl.pl  

e-mail: ugchelmsl@poczta.fm

ZAPROSZENIE  DO  NEGOCJACJI

W TRYBIE PRZETARGU NEGOCJACJE BEZ OGŁOSZENIA O WARTOŚCI

SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO,  A PONIŻEJ

WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE ART.1l ust 8 USTAWY

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
               ZARZĄDZENIE WÓJTA  GMINY

nr 341/II/14/2010 z dnia 19.07.2010r.

na:

ODBUDOWĘ ULICY ROLNICZEJ W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

http://www.przygodzice.pl/
mailto:ugchelmsl@poczta.fm
http://www.przygodzice.pl/


                                                                                                          Chełm Śląski, dnia 26.07.2010 r.
GG.I.341/II/14//2010

według rozdzielnika

Działając  w  oparciu  o  art.  63  ustawy prawo zamówień  publicznych  niniejszym zapraszam do 

negocjacji  w  ramach  trybu  negocjacji  bez  ogłoszenia  prowadzonego  na  zadanie  „Odbudowa 

ul. Rolniczej w Chełmie Śląskim”.

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego  

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; 

2. Opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest :

 „ODBUDOWA UL.  ROLNICZEJ  W CHEŁMIE  ŚLĄSKIM”.  Przedmiot  zamówienia  jest 
realizowany między innymi w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Charakterystyka  :

Lokalizacja:  Chełm Śląski
Rodzaj obiektu: droga gminna ul. Rolnicza
 

 Zamówienie obejmuje następujące zadania:

• roboty rozbiórkowe, 
• roboty ziemne,
• podbudowa – m² – ok. 3000
• nawierzchnia z masy min-asf – m² – 3000
• przepust fi 800 mm dł 10 m
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W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również, w szczególności: 
a) wykonanie organizacji ruchu na czas robót 
b) organizacja placu i zaplecza budowy,  wywieszenie tablicy informacyjnej,
c) zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim ,
d) wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca ich składowania 
e) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
f) ubezpieczenie budowy. 
g) 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;

h) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy,  które  to  szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

Koszt wykonania w/w prac, nie ujęty w przedmiarach, należy ująć w kosztach ogólnych.
Spis dokumentacji projektowej 

1. Dokumentacja projektowa wykonawcza pod nazwą „Odbudowa ul. Rolniczej w Chełmie 
Śląskim”,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
3. Przedmiary robót 
4. Zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Bieruniu

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Termin wykonania zamówienia.

30.09.2010r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonania zamówienia;
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu  Wykonawca  jest  zobowiązany 

dostarczyć następujące dokumenty, w oparciu, o które Zamawiający dokona oceny spełnienia tych 

warunków:

1) Załączniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego zaproszenia: 

a) W załączniku  nr  3  należy wykazać  wykonanie  minimum jednej  pracy  odpowiadającej 
swoim rodzajem i wartością pracom  stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy;

b) W  załączniku  nr  4  należy  wskazać  osoby  i  podmiotów,  jakimi  dysponuje  lub  będzie 
dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  wraz z 
informacjami na temat ich 
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c) kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia,  niezbędnych  do  wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Zamawiający wymaga, 
aby osoby,  które  będą  uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia  posiadały  następujące 
kwalifikacje  zawodowe,  doświadczenie  i  wykształcenie  oraz  zakres  wykonywanych 
czynności:

1.Kierownik budowy:  nie mniej niż 1 osoba; kwalifikacje zawodowe:  uprawnienia budowlane, w 
zakresie budowy dróg: 
2. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień, w specjalności:   budowa dróg,
aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do OIIB,

2) Zamawiający  oceni  spełnienie  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu 

stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich 

informacje.

3) Przybywając na negocjacje należy przedłożyć wszystkie ww. dokumenty.

7. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania.

Zamówienie  zostanie  udzielone  w trybie  art.  61  i  art.  62  ust.1  pkt  4  ustawy prawo zamówień 

publicznych tj. w trybie negocjacji bez ogłoszenia.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

1) cena waga: 100%
9. Miejsce i termin negocjacji.

Na negocjacje należy przybyć do:

Urzędu Gminy Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2  41-403 Chełm Śląski

dniu 29/07/2010r. o godz. 10:00   
pok.008 I piętro

Dokumenty wymienione w pkt 2 znajdują się na stronie internetowej w ww.chelm  sl.pl    w  zakładce 
zamówienia publiczne.

                                                     

                                                                                     Wójt Gminy Chełm Śląski
                                                                                      Stanisław Jagoda

http://www.demex-zabrze.pl/
http://www.demex-zabrze.pl/


342/I/14/2010 ZAŁĄCZNIK NR 1

 
OŚWIADCZENIE

 o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu 

i o niepodleganiu 
wykluczeniu z 
postępowania.

 
Nazwa zamówienia Odbudowa ul. Rolniczej w Chełmie Śląskim

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 
    Oświadczam, że: 

1. posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonania zamówienia;
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 

ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

     ………………dnia, ……………  ………………………………………
    podpis i pieczątka Wykonawcy



Załącznik nr 2 

STATUS PRAWNY WYKONAWCY

Nazwa zamówienia ODBUDOWA ULICY ROLNICZEJ W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Powiat
 telefon 

faks

e-mail

REGON

NIP

Miejsce rejestracji 
działalności Wykonawcy

Nazwa banku i numer 
rachunku bankowego 

Wykonawcy
w przypadku wpłaty 
wadium przelewem

  ………………dnia, ……………   ………………………………………
      podpis i pieczątka Wykonawcy



341/II/14/2010
Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH 
ZAMÓWIEŃ

w okresie ostatnich pięciu lat 
(a  jeżeli  okres  prowadzenia  
działalności  jest  krótszy  –  w  
tym okresie)

 
Nazwa zamówienia Odbudowa ul. Rolniczej w Chełmie Śląskim

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

L.p
.

Przedmiot Odbiorca:
nazwa i adres

Data wykonania
dd/mm/rrrr Wartość

zł

1

….

   ……………………dnia, ……………          ………………………………………
    podpis i pieczątka Wykonawcy



341/II/14/2010  Załącznik nr 4 

WYKAZ OSÓB I 
PODMIOTÓW, KTÓRE 

BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W 
WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA

Nazwa 
zamówienia Odbudowa ul. Rolniczej w Chełmie Śląskim

Nazwa 
Wykonawcy

Adres 
Wykonawcy

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Imię i nazwisko 
osoby/

Nazwa (firma) 
podmiotu

Lp

Kwalifikacje zawodowe Zakres wykonywanych czynności 
w realizacji zamówienia

1

2

3

4

 ……………………dnia, ……………  
………………………………………

    podpis  i  pieczątka 
Wykonawcy


