
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
www.chelmsl.pl 

 
Chełm Śląski: Budowa ulicy D ębowej w Chełmie Śląskim - ETAP II 

na działkach 817/44, 599/44, 616/44, 463/181, 465/8 4, 467/84, 
683/86, 691/86, 688/86, 477/89, 805/89, 796/97, 843/95, 832/95, 

362/89, 363/89, 366/88, 367/87, na podstawie dokume ntacji 
projektowej robót budowlanych nie b ędących newralgicznymi oraz 

uzgodnienie i doprowadzenie do odbioru tych robót p rzez 
właściwe organy.  

Numer ogłoszenia: 180648 - 2015; data zamieszczenia : 17.07.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:   
V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Chełm Śląski , ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, 
tel. 032 2257503, faks 032 2257504. 
Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.chelmsl.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa ulicy Dębowej w Chełmie 
Śląskim - ETAP II na działkach 817/44, 599/44, 616/44, 463/181, 465/84, 467/84, 683/86, 691/86, 
688/86, 477/89, 805/89, 796/97, 843/95, 832/95, 362/89, 363/89, 366/88, 367/87, na podstawie 
dokumentacji projektowej robót budowlanych nie będących newralgicznymi oraz uzgodnienie i 
doprowadzenie do odbioru tych robót przez właściwe organy.. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Szczegółowy zakres 
przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót. Wszelkie nazwy własne materiałów, wyrobów i urządzeń 
przywołane w ww. dokumentacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia 
właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 
rozwiązań. Wykonawca może zastosować te materiały lub równoważne zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia 
obejmuje między innymi: - usunięcie w-wy ziemi urodzajnej ok. 4200 m² - roboty ziemne ok. 2300 
m2, - warstwa filtrująca ok. 2300m2, - dolna i górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego ok. 
2300 m2, - nawierzchnia z kostki brukowej bez fazy w kol. czarnym grub. 8 cm ok. 2300m2; - 
krawężniki drogowe na ławie betonowej ok. 900 m; - zabezpieczenie sieci gazowej; - przebudowa 
sieci elektroenergetycznej; - usunięcie drzew. Powyższa budowa jest kontynuacją istniejącego już 
pierwszego etapu. 
II.1.5)  
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących  
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających tego samego rodzaju do wartości 
50% zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.32.20-7. 



II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium:  Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, jest zobowiązany do wniesienia wadium w terminie do 03.08.2015 r. do 
godz. 10:00. Zamawiający ustala wadium w wysokości 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery 
tysięce PLN). 
III.2) ZALICZKI  
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 
prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań, a jedynie żąda 

złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań, a jedynie żąda 

złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 

III.3.3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań, a jedynie żąda 

złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań, a jedynie żąda 

złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań, a jedynie żąda 

złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 
USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 
należy przedło żyć: 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 
Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj ący, że: 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 
do grupy kapitałowej; 

 
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 
- wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami; - pełnomocnictwo do reprezentowania w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; - pełnomocnictwo 
określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są 
podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy; - 
kosztorys ofertowy; - dowód wniesienia wadium. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena – 90%. 
2 - Skrócenie terminu wykonania – 10%. 

IV.2.2)  
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  www.chelmsl.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy 
Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  
03.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm 
Śląski, sekretariat. 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 
sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 

 


