
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Zamieszczenie obowiązkowe
 Zamieszczenie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

 Zamówienia publicznego
 Zawarcia umowy ramowej
 Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Gmina Chełm Śląski
Adres pocztowy:
ul. Konarskiego 2
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Chełm Śląski 41-403 śląskie
Telefon: Fax:
032 2257503 032 2257504
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.chelmsl.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów:

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie boiska do siatkówki oraz piłkochwytów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chełmie 
Śląskim przy ul. Kolberga 1 

II.1.2) Rodzaj zamówienia

 Roboty budowlane  Dostawy  Usługi
nie przysługuje odwołanie 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:



Wykonanie boiska do siatkówki oraz piłkochwytów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chełmie 
Śląskim przy ul. Kolberga 1 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny
Glówny przedmiot 45.21.22.21-1
Dodatkowe przedmioty

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

 Tak,  ilość częsci: 1  Nie 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

 Tak  Nie 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data rozpoczęcia 10/07/2008 

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

Nie dotyczy 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) 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 
dysponują potencjałem technicznym,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. 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu:

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 d)wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót tożsamych z 
przedmiotem zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z 
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że roboty zostały wykonane z należytą starannością ( min 2 referencje ) e)jeżeli 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.ppkt. a),b),c), d) składa odpowiedni dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z 
tłumaczeniem tłumacza przysięgłego. f) kosztorys ofertowy. g) 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 Przetarg nieograniczony
 Przetarg ograniczony
 Negocjacje z ogłoszeniem
 Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

 Tak  Nie 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona: 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

http://bip.ugchelmsl.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=5444 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

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

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:



IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 25/06/2008   Godzina: 11:00

Miejsce:

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

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
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