
Chełm Śląski: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI 
ETAP B
Numer ogłoszenia: 167380 - 2008; data zamieszczenia: 22.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. 
śląskie, tel. 032 2257503, fax 032 2257504.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmsl.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego 

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KANALIZACJI 
SANITARNEJ DLA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI ETAP B.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest: 1) budowa kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim etap B - między innymi: 
a)kolektory podciśnieniowe z rur PE o różnych średnicach L = 15.610,00 m, b)studzienki zbiorczo-
zaworowe PE z zaworem próżniowym tłokowym o średnicy przelotu przez zawór minimum 301 
kpl., c)rurociągi grawitacyjne z rur PVC L = 8.739,00.m, d)studzienki rewizyjne z PP 419,00 .kpl., 
a)wyposażenie stacji podciśnieniowej PT2 składające się urządzeń do wytwarzania i kontroli 
podciśnienia w sieci , pomp do transportu ścieków, AKP i A , b)system monitoringu przepompowni 
PT2 g)system monitoringu pracy zaworów (etapu A i etapu B) , 2) wykonanie robót pod stałym 
nadzorem inspektora nadzoru, 3) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, 4) 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) 5) inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej, 6) zagospodarowanie i zasilenie placu budowy, 7) ubezpieczenie budowy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 



31.10.2009.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w 
wysokości : 512.430 zł (słownie: pięćsetdwanaścietysięcyczterystatrzydzieścizłotych). 
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..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienie 
mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki i złożą potwierdzające 
je dokumenty. 1)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a) 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, 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) w 
ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 2 zamówienia odpowiadające łącznie swoim 
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia 
tj. budowa kanalizacji podciśnieniowej z systemem monitoringu, potwierdzone 
dokumentami o należytym wykonaniu, Wykonawca sporządzi wykaz zamówień 
zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat odpowiadających swoim 
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia 
tj. budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śląski etap B o łącznej długości sieci nie 
mniejszej niż 20 km - na załączniku nr 2, i załączy dokumenty referencje potwierdzające ich 
należyte wykonanie. a) udokumentują uprawnienia budowlane kierownika budowy w 
zakresie sieci sanitarnych i aktualne członkostwo w izbie samorządu zawodowego, 
Wykonawca załączy kserokopie wymaganych uprawnień i aktualnego zaświadczenia z izby 
samorządu zawodowego. 3) Na wykonane roboty udzielą co najmniej 60-miesięcznej 
gwarancji i rękojmi za wady - oświadczenie w formularzu oferty, 4) Znajduje się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) posiadają środki 



finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1.000.000 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 - załączoną do oferty, 5) Nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art.24 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz.1655) 
i potwierdzą spełnianie warunków określonych w art. 22 ust.1 Prawa zamówień 
publicznych: 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie do 
postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
zawarte pod formularzem oferty. b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego oraz właściwego Z-du Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 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 - załączone 
do oferty. 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 wtedy, 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.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest 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.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12.08.2008 godzina 12:30, miejsce: Urząd Gminy Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 41- 403 Chełm 
Śląski.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


