
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.  

GMINA  CHEŁM  ŚLĄSKI
REPREZENTOWANA  PRZEZ  WÓJTA  GMINY 
mgr inż. Stanisław Jagoda 
41-403 Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2

Regon 272593348     NIP 222-00-24-015

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r poz. 1655)

2. Tryb udzielenia zamówienia.  

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 Euro, a poniżej wartości ustalonej na podstawie 
art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zarządzenie Wójta Gminy   nr 341/ II/1/2008 r. 
z dnia 09.01.2008 r. 

3. Opis przedmiotu zamówienia.  

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:   CPV 74231500-2
Bieżące remonty dróg, chodników, poboczy na terenie Gminy Chełm Śląski .

(szczegółowy opis w Karcie Ofertowej zał. nr 1 ) 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie 

normy zharmonizowane , przepisami p.poż. i BHP. W przypadku braku Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się normy ,aprobaty i wspólne 

specyfikacje wymienione w art. 30 ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zakres  robót  będzie  ustalany  każdorazowo  na  podstawie  oddzielnego  zlecenia  i  wykonany  w 
terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zlecenia. W przypadkach nagłych (awaryjnych) w terminie 
24 godzin od zgłoszenia. Zabezpieczenie awaryjne  obszaru robót od zaraz po zgłoszeniu.

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach dodatkowych,   
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6.

Dopuszcza  się  wykonanie  robót  dodatkowych  ,  które  nie  zostały  ujęte  w 
harmonogramie prac , a bez których wykonanie całości zamówienia nie może być 
zrealizowane, oraz zamówień uzupełniających.
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5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.  

Żądany termin wykonania zamówienia do 31.12.2008r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania   
oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy:

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

b) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał  techniczny,  a 
także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie 
z art. 24  Prawo Zamówień Publicznych. 

e) w  przypadku  gdy  wykonawcy  będą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie 
zamówienia  ustanawiają  oni  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w 
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

f) ponadto wszyscy wykonawcy muszą złożyć  oświadczenia   wymagane w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Informacja  o  oświadczeniach  i  dokumentach,  jakie  mają  dostarczyć   
wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w 
postępowaniu.

8.1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a) Wypełnioną  kartę  ofertową  stanowiącą  załącznik  nr  1 do  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.

b) Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie.
c) Dokumenty stwierdzające  ,  że  osoby które  będą  wykonywać zamówienie 

,posiadają  wymagane  uprawnienia  jeżeli ustawy  nakładają  obowiązek 
posiadania takich uprawnień.
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d) Wykaz  wykonywanych  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  robót  tożsamych  z 
przedmiotem zamówienia( zał. nr 3), a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest  krótszy-  w  tym okresie,  podaniem ich  wartości  oraz  daty  i  miejsca 
wykonania  oraz  załączeniem  dokumentów  potwierdzających,  że  roboty 
zostały wykonane z należytą starannością ( min. 3 referencje).

e) Wykaz sprzętu przeznaczonego do wykonania zamówienia.
f) kosztorys ofertowy uproszczony dla poszczególnych pozycji.

9.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z 
wykonawcami.

Ewentualne  pytania  dotyczące  przedmiotu  zamówienia,  bądź  Specyfikacji 
Istotnych  Warunków  Zamówienia  należy  kierować  drogą  pisemną  za 
pośrednictwem Poczty Polskiej bądź Poczty Kurierskiej na adres zamawiającego 
zgodnie z art. 38 ust.1 Prawo Zamówień Publicznych, w terminie do 6 dni od daty 
ostatecznego złożenia oferty.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.  

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
 - Leszek Maciejowski – Z-ca Wójta Gminy 
 - Danuta Grzywa – Inspektor Referatu Gospodarki Gminnej
w godzinach urzędowania: poniedziałek,środa,czwartek,piątek od godz. 7.30 do 
15.30, wtorek od godz. 9.00 d0 17.00

11. Termin związania ofertą.  

Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.

12. Opis sposobu przygotowania oferty.  

Oferta  musi  być  sporządzona  w  języku  polskim  pismem  maszynowym  lub 
komputerowym z zachowaniem formy pisemnej  i musi zawierać:
a) wypełnioną kartę ofertową wraz z oświadczeniami ,musi być  opieczętowana 
pieczęcią firmową i imienną oraz podpisana przez osobę  uprawnioną ze strony 
Wykonawcy.  Osoba  podpisująca  ofertę  musi  figurować  jako  uprawniona  w 
dokumencie  stanowiącym  podstawę  działalności  gospodarczej  Jeżeli  w 
dokumencie tym istnieje zapis o reprezentowaniu Wykonawcy przez więcej niż 
jedną osobę ,wtedy podpisy muszą złożyć wszystkie te osoby.
b) dokumenty przedłożone w ofercie muszą być aktualne na dzień jej złożenia.
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c) dokumenty stanowiące integralną część oferty, mogą być przedstawione w 
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę, podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
d) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
 poświadczonej kopii dokumentu w przypadku gdy jest on nieczytelny lub budzi 
wątpliwości co do jego prawdziwości.
e) oferta powinna być trwale spięta.
f) ofertę należy złożyć w 2 kopertach. 

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana w/g poniższego wzoru: 
Urząd Gminy Chełm Śląski
41-403 Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2

Bieżące remonty dróg, chodników, poboczy na terenie Gminy Chełm Śląski.

   Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem j.w. oraz  adresem wykonawcy, jego 
numerem telefonu i faksu (jeśli posiada),  winna zawierać zapis:

cenę  średnią  netto+VAT należny  =  cena  brutto  za  pozycję   a+b+c z  karty 
ofertowej
cenę  średnią  netto+VAT  należny  =  cena  brutto  za  pozycję  d+e+f  z  karty 
ofertowej 
cenę  średnią   netto+VAT należny  =   cena  brutto  za  pozycję  g+h+i+j+k+l 
z karty ofertowej

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

Urząd Gminy Chełm Śląski,  ul.  Konarskiego  2,   pokój  201.  Ofertę  należy 
złożyć najpóźniej do dnia 23.01.2008 r.  do godz. 10.00
Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu  23.01.2008  r. o  godzinie  10.30 w siedzibie 
zamawiającego pokój 008 (I PIĘTRO)

14. Opis sposobu obliczania ceny:  

Cenę  należy  wyliczyć  na  podstawie  przedmiaru  przedstawionego  w karcie 
ofertowej  zał.  Nr  1  do  SIWZ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
dotyczącymi metod  sporządzania kosztorysów .
  Do tej wartości należy doliczyć należny podatek VAT. Tak wyliczoną cenę 
należy podać w Karcie Ofertowej stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia
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15.Roz  liczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie się odbywać   
w PLN zł.

16.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie stosował następujące 
kryteria:

a) cena średnia brutto poz. a+b+c                                      80,0 %
b) cena średnia brutto poz. d+e+f                                                          10,0 % 
c)  cena średnia brutto poz. g+h+i+j+k+l                                                      10,0 % 
  
Punkty za w/w ceny zostaną wyliczone w/g następującego wzoru:

cena brutto minimalna x 100  
cena brutto badana                                                              x waga procentowa  

       17.Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po
             wyborze oferty w celu zawarcia umowy.               

O wynikach postępowania zostaną poinformowani pisemnie wykonawcy, którzy 
ofertę  złożyli  w  terminie.  Wykonawca,  który  złożył  najkorzystniejszą  ofertę 
zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

18.Istotne dla stron postanowienia, ogólne warunki umowy lub wzór umowy.

Ogólne warunki umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

19.Wymagania dotyczące wadium.  

Nie obowiązuje wniesienie wadium.

     20.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.
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21.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.

W toku całego postępowania wykonawcy przysługują prawa i obowiązki wynikające 
z  zapisu  art.  179  ÷198   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień 
publicznych
       
                                                                                  Specyfikacja zatwierdzona w dniu 

2008.01.10.               

                                                                                 Stanisław   Jagoda 
                                                                                                                                    Wójt Gminy Chełm Śląski               

                                                                                                                       (podpis)

Załączniki:
1. Karta ofertowa.
2. Projekt umowy.
3. Wykaz robót



Nr. sprawy 341/II/1/2008
Załącznik nr 1  

KARTA  OFERTOWA
ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2 

wypełnić pismem maszynowym lub komputerowym 

OFERENT:
Nazwa firmy  .........................................................................................................

Adres  ....................................................................................................................

Wpis do rejestru Handlowego  ...............................................................................

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

Regon:  ...................................................................................................................

NIP:  .......................................................................................................................

Bank:  ......................................................................................................................

Nr konta:   ...............................................................................................................

Deklaruję następujące ceny w postępowaniu przetargowym na:
Bieżące remonty  dróg, chodników, poboczy na terenie Gminy Chełm Śląski. 

Poniżej podajemy ceny za poszczególne roboty :
                         
a) Wyremontowanie 1m2  nawierzchni  dla  ubytków o powierzchni  do 5m2  przy 

zastosowaniu  mieszanki  mineralno-asfaltowej  o  grubości  w-wy  5cm  z 
wypełnieniem  spoin  emulsją  asfaltową  –  przewidywany  zakres  robót  około 
600m2   ...............................................................................................

b) Wyremontowanie 1m2  nawierzchni dla ubytków o powierzchni ponad 5m2 przy 
zastosowaniu  mieszanki  mineralno-asfaltowej  o  grubości  w-wy  5cm  z 
wypełnieniem  spoin  emulsją  asfaltowa  –  przewidywany  zakres  robót  około 
500m2   ................................................................

c) zalanie emulsją asfaltową 1 m szwu jezdni o szer. 4 cm i gł. 3 cm
        .............................................................................. 

             cena średnia poz. a+b+c ..................................................
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d) Regulacje do rzędnej jezdni 1 szt. kraty ulicznej ściekowej przy nawierzchni z 
masy mineralno-bitumicznej wraz z naprawą nawierzchni
...................................................................................

e) Regulacja  do  rzędnej  jezdni  1  szt.  innego  urządzenia  typu  skrzynka 
wodociągowa, zawór gazowy wraz z naprawą nawierzchni
................................................................................................................

f) Regulacja  do  rzędnej  jezdni  1  szt.  włazu  nastudziennego  przy  nawierzchni  z 
masy mineralno- bitumicznej wraz z naprawą nawierzchni 
....................................................................................................
cena średnia poz. d+e+f .............................................................   

g) Przełożenie  1m2 chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej
.................................................................................................... 

h) Przełożenie  1m2 chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej z 
wymianą płytek na nowe..............................................................

i) Przełożenie 1m2 chodnika z płyt betonowych 35x35x7 na podsypce piaskowej
........................................................................................................

j) Przełożenie 1m2  chodnika z płyt betonowych 35x35x7 na podsypce piaskowej z 
wymianą płytek na nowe...........................................................................

k) Przełożenie 1m2 chodnika z kostki brukowej na podsypce piaskowej
.......................................................................................................

l) Wyremontowanie 1 m2 nawierzchni tłuczniowej o grubości w-wy 10 cm
.......................................................................................................
cena średnia poz. g+h+i+j+k+l ...................................................

Oświadczamy, że: 

1. zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
i załączników i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

2. uważamy  się związani z ofertą w ciągu  30 dni licząc od wyznaczonego  
     terminu składania ofert 
3. nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie art.24 Ustawy o Prawo Zamówień Publicznych 
4. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

objętych zamówieniem.

5. posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia.
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7. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia z innymi 
wykonawcami ustanowiliśmy pełnomocnika do reprezentowania nas w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w i zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego  

                         

                                                .........................................................................
                                                                               (podpisy osób uprawnionych, pieczęcie)

                                                                                                                                                     

          



załącznik nr 2
projekt

Umowa nr GG/342/...../2008

zawarta w  dniu ......................2008 r. w  Chełmie  Śląskim  pomiędzy  Gminą Chełm Śląski
w  Chełmie Śląskim  ul. Konarskiego 2  reprezentowaną przez Wójta Gminy  zwanym  dalej

 Zamawiający:

1) mgr inż. Stanisław Jagoda – Wójt Gminy 

a  ........................................................................................................
............................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą  reprezentowanym przez :

1) Józef Jagoda

o następującej treści
§ 1

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
– przetarg w trybie  nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 Euro, a poniżej wartości ustalonej 

na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych,

1. Zamawiający  zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót  obejmujący

Bieżące remonty dróg, chodników, poboczy na terenie Gminy Chełm Śląski. 
Zakres robót będzie ustalany każdorazowo na podstawie oddzielnego zlecenia i wykonany w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zlecenia. W przypadkach nagłych (awaryjnych) w terminie 
24 godzin od zgłoszenia. Zabezpieczenie awaryjne  obszaru robót od zaraz po zgłoszeniu. 

2. Zakres  robót  określony  w  pkt.  1  wykonany  zostanie  na  podstawie  przedmiaru  robót,  oraz 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących integralną część umowy.
    

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego  należy :
1.Przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.   
2.   Zorganizowanie nadzoru  inwestorskiego.
3. Dokonanie odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót :
     a) częściowego – w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia;
     b) końcowego – w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
4. Współdziałanie z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia umownego  (dopuszcza się częściowe wystawianie faktur VAT  po 

akceptacji Inspektora Nadzoru)
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§ 3
Do obowiązków Wykonawcy należy :
      1. Przejęcie placu budowy.

2.Realizacja robót zgodnie  z uzgodnieniami i zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i 
p. poż.

      3. Zgłoszenie konieczności wykonania robót dodatkowych, których wartość nie przekracza 
    50% wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1. i ich wykonanie na podstawie zamówienia z 
    wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. pkt.5.

§ 4

1.Termin wykonania robót będących przedmiotem umowy ustala się 
 do dnia 31.12.2008 r.

      2. Wykonawca po wykonaniu robót  zgłosi ten fakt  pisemnie do tut. urzędu na piśmie.   
      3. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych  Warunków Zamówienia.

§  5

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe do kwoty ............................. złotych brutto
w tym podatek VAT w wysokości 22%                        .

    (słownie : ...................................................................................................złotych)
    w której zawarta jest  należność za oznakowanie  i ubezpieczenie robót w czasie ich trwania.
     
2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zleconych przez 
    Zamawiający, wykonawca wyceni je w/g tych samych norm, parametrów i standardów 
    jak przedmiot umowy.
                     §  6
  1.   Podstawą do zapłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy będzie wystawiona przez niego  
      faktura VAT wraz z protokołem odbioru robót potwierdzonym przez   
      inspektora nadzoru.
2.  Ustala się termin płatności na 14 dni po jej dostarczeniu Zamawiającemu.
3.  Zapłata należności Wykonawcy dokonywana będzie na jego konto nr
    ............................................................................................................................
4. Opóźnienie w zapłacie faktury VAT rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty 
    ustawowych odsetek. 
5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy.       

§ 7
           

1.  Kierownikiem robót będzie :
    ..............................................................
2.  Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie :
     ..............................................................

§ 8
 1. Strony uzgodniły, iż w wypadku nie wykonania lub  nienależytego wykonania warunków   
     umowy będą naliczane kary umowne.
2. Podstawą naliczenia kar będzie umowna wartość robót określona w §  5 ust. 1 umowy.
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3.   Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną :
a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji za wady 
    w wysokości  0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia 
    wyznaczonego na usunięcie wad.

4. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną :
a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego.
b) Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie w którym odbiór powinien nastąpi.
5.  W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez jedną ze stron umowy, 
     drugiej stronie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 
    10 % wynagrodzenia umownego.
6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego.
7. Wszelkie zmiany  uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy 
     pisemnej w postaci aneksu,  z wyjątkiem postanowień o których mowa w art. 144 ustawy 
     Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 9 lutego 2004r. 

§ 9

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy
2. Ustala się okres gwarancji na dwa lata.
3. Inwestor może dochodzić roszczeń za wady po upływie terminu określonego w pkt.2, jeżeli 

reklamował wadę przed upływem terminu. 
§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych.

§ 11

Spory  mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, strony poddadzą pod 
rozstrzygnięcie sądowi gospodarczemu wg właściwości miejscowej Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach po  1  dla każdej ze stron.
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