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MATERIAŁY PRZETARGOWE (MP) 
  

Nazwa nadana zamówieniu przez 

zamawiającego: 

 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz 
rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Czerniny 

w Chełmie Śląskim 

  

1. Zamawiający - nazwa i adres 

Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o.  

ul.  Techników 18 

41-403 Chełm Śląski 

Adres poczty elektronicznej: gskchelmsl@poczta.fm 

Strona internetowa: www.gskchelmsl.pl 

Numer telefonu: 32 225 76 92 

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7:30-17.00, piątek: 7.30-14.00 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.gskchelmsl.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Przetarg otwarty, zgodnie z § 6 Regulaminu udzielania zamówień przez Gminną Spółka Komunalna 

Spółka z o.o. w Chełmie Śląskim. 

  

Celem zadania jest wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej na terenie realizacji inwestycji 

poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego w gminie Chełm Śląski. Cel zostanie osiągnięty 

poprzez budowę w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz 

rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej.  

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 6 PROW 2014-

2020 tj. "Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na 

obszarach wiejskich" oraz cel szczegółowy 6b tj. "Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach 

wiejskich", poprzez poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Chełm Śląski, dzięki 

rozwojowi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz ochronę środowiska naturalnego dzięki poprawie 

jakości zasobów wodnych na terenie gminy. 

 

  

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków. 

 

2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45231300-8 - Roboty budowlane 

w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Czerniny 

w Chełmie Śląskim wykonana zostanie na odcinku od ul. Odrodzenia do budynku nr 15 przy 

ul. Czerniny. Włączenie nastąpi na skrzyżowaniu ul. Czerniny z ul. Odrodzenia oraz na 

skrzyżowaniu ul. Czerniny z ul. Bliską w Chełmie Śląskim, do istniejącego wodociągu bytowo-
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gospodarczego i p.poż. Ø160 mm PEHD ułożonego wzdłuż ul. Odrodzenia i na skrzyżowaniu 

ul. Czerniny z ul. Bliską do istniejącego wodociągu bytowo-gospodarczego i p.poż Ø110 mm PEHD 

ułożonego wdłuż ul. Bliskiej w Chełmie Śląskim, nowym przewodem wodociągowym z tworzyw 

sztucznych RC Ø160x14,6 mm PEHD PE100 SDR11 PN10. Budowany nowy przewód 

wodociągowy Ø160 mm PEHD od włączenia do istniejącego wodociągu w rejonie ul. Odrodzenia 

z zabudową węzła z zasuwami Ø150mm, zostanie poprowadzony w pasie drogowym wzdłuż 
ul. Czerniny aż do połączenia z istniejącym wodociągiem w ul. Bliskiej Ø110mm PEHD 

z zabudową węzła z zasuwami Ø150x100x150mm. Na całej długości budowanego wodociągu 

zaprojektowano hydranty p.poż. nadziemne Ø80mm na odgałęzieniach z zasuwami Ø80mm. Na 

istniejących przyłączach wodociągowych do budynków mieszkalnych od przebudowywanego 

wodociągu, ulegają wymianie istniejące rury stalowe ocynkowane na rury PEHD RC oraz zasuwy 

istniejące odcinające na nowe zasuwy, w obrębie przebudowywanego wodociągu. Budowa 

nowego wodociągu z rur z tworzyw sztucznych Ø110-160mm PEHD RC wykonana zostanie 

w obrębie istniejącej trasy wodociągu istniejącego, w pasie drogi gminnej – ul. Czerniny i ul. Bliska. 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej swoim zakresem obejmuje teren w rejonie 

ul. Czerniny, zlokalizowany po zachodniej stronie linii kolejowej PKP nr 138 Katowice-Oświęcim, na 

południe od ul. Odrodzenia. Z w/w terenu ścieki sanitarne zostaną zebrane projektowaną 

kanalizacją sanitarną grawitacyjni-ciśnieniową i sprowadzone do istniejącego odbiornika którym 

jest istniejąca oczyszczalnia ścieków „Chełm Śląski” przy ul. Kmicica w Chełmie Śląskim. Z całego 

rejonu ul. Czerniny ścieki odprowadzone będą poprzez projektowany układ kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej, na odcinku projektowanej przepompowni ścieków nr P1 przez tereny zamknięte PKP 

oraz właścicieli prywatnych i gminy Chełm Śląski, do istniejącej oczyszczalni „Chełm Śląski” przy 

ul. Kmicica.   

Z zakresu rzeczowego budowy kanalizacji sanitarnej wyłączono: 
a) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S43 do studni S11 wraz 

z przyłączem do budynku nr 12, 
b) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od studni 4S” do studni S24 wraz z przyłączem 

do budynku nr 2. 
W wyniku w/w zmian oraz w związku z wyburzeniem jednego budynku łącznie 3 budynki nie 
zostaną podłączone do kanalizacji sanitarnej. W efekcie do kanalizacji sanitarnej zostaną 
podłączone 24 budynki zamieszkane przez 88 osób. 
Z zakresu rzeczowego przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej wyłączono: 

a) odcinek sieci wodociągowej od zasuwy Ø100 do hydrantu oraz przyłącze do 
budynku nr 12, 

b) odcinek sieci wodociągowej od hydrantu przy posesji nr 15a do hydrantu oraz 
przyłącze do budynku nr 15, 

c) odcinek sieci wodociągowej od zasuwy pkt 30 do pkt 30.2 praz przyłącze do 
budynku 10c, 

d) odcinek sieci wodociągowej położony w aglomeracji tj. od pkt „W” w ul. Odrodzenia 
do granicy aglomeracji tj. na wysokości działki nr 54. 

4. Zamawiający wymaga minimalnego okresu rękojmi i gwarancji  na wykonany przedmiot 

zamówienia – 60 miesięcy. Maksymalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi dopuszczony przez 

Zamawiającego wynosi 84 miesięcy. Okres udzielonej rękojmi i  gwarancji jest w niniejszym 

postępowaniu kryterium oceny ofert.  

 

4. Wymagania, dotyczące podwykonawstwa 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
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2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, musi 

wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie  

w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić 
odpowiedni punkt formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do MP. W przypadku gdy Wykonawca 

nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu 

„nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony 

(puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału 

podwykonawców. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Oferty częściowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
 

6. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia 

 

1. Termin wykonania niniejszego zamówienia Zamawiający ustala w sposób następujący: 

· rozpoczęcie: od dnia przekazania placu budowy, przekazanie placu budowy nastąpi  

nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy; 

· zakończenie: do dnia 31.05.2022 r., co oznacza datę podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego wykonanie całości robót. 

2. Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

7. Warunki udziału w postępowaniu 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
 
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
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W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 

powyższy warunek spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy 

wykonawcy. 

 

2) Dysponowania niezbędną wiedzą i doświadczeniem, osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia oraz odpowiednim potencjałem technicznym: 

a) w postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który wykaże, że wykonał w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie: 

- minimum 1 robotę budowlaną, która polegała na budowie, przebudowie lub 

modernizacji sieci wodociągowej PE o średnicy minimum 110 mm i długości co najmniej 

1000 m o wartości robót minimum 500 000,00 zł brutto oraz 

- minimum 1 robotę budowlaną, która polegała na budowie, przebudowie  

lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC  

o średnicy minimum 200 mm i długości co najmniej 1000 m o wartości robót minimum 

600 000,00 zł brutto oraz 

- minimum 1 robotę budowlaną, która polegała na budowie, przebudowie  

lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowa (ciśnieniowo-tłoczna) z rur PVC 

o średnicy minimum 90 mm i długości co najmniej 1000 m o wartości robót minimum 

600 000,00 zł brutto oraz 

- minimum 1 robotę budowlaną, która polegała na budowie przepompowni ścieków 

o wartości robót minimum 150 000,00 zł brutto. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 

warunki określone powyżej spełnia przynajmniej jeden z wykonawców na podstawie jednego 

zamówienia (umowy) albo w ramach oddzielnych (odrębnych) zamówień (umów) na 

poszczególne rodzaje robót, albo spełniają łącznie wszyscy wykonawcy w ramach oddzielnych 

(odrębnych) zamówień (umów) na poszczególne rodzaje robót. 

Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi wykazać, 
że warunki określone powyżej spełnia na podstawie jednego zamówienia (umowy) albo 

w ramach oddzielnych (odrębnych) zamówień (umów) na poszczególne rodzaje robót. 

b) w postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który w celu wykonania zamówienia 

wykaże dysponowanie (tzn. będzie dysponował na czas wykonania zamówienia) osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie: 

- Kierownikiem budowy tj. osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, 

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 
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1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) lub odpowiadającym im ważnym 

uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących 

przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, 

z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą 

na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. 

- uprawnionym geodetą posiadającym uprawnienia zawodowe w zakresie 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych 

i inwentaryzacyjnych, 

- pięcioma robotnikami, 

- dziesięcioma robotnikami instalacyjnymi, 

- dwoma operatorami koparko-ładowarki albo koparki obrotowej, 

- trzema kierowcami, (kat. B, C+E) 

- jednym operatorem zagęszczarki wibracyjnej, 

-  jednym operatorem walca statycznego albo wibracyjnego, 

- jednym operatorem piły spalinowej do cięcia nawierzchni, 

- jednym operatorem zgrzewarki elektro-oporowej i doczołowej. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 

warunki określone powyżej spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy 

wykonawcy. 

c) w postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który w celu wykonania zamówienia 

wykaże dysponowanie (tzn. będzie dysponował na czas wykonania zamówienia, tj. 

prowadzenia robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia) m.in. potencjałem 

technicznym, odpowiednio: 

- wiertnica do wykonywania przewiertów sterowanych – min. 1 szt. 

- koparko-ładowarka albo koparka obrotowa – min. 2 szt. 

- samochód samowyładowczy – min. 3 szt, 

- zgrzewarka elektro-oporowa – min 2 szt 

- zgrzewarka doczołowa – min 1 szt. 

- zagęszczarka wibracyjna – min 1 szt. 

- walec statyczny albo walec wibracyjny – min 1 szt 
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- piła spalinowa do cięcia nawierzchni – min 1 szt. 

- agregat prądotwórczy – min 2 szt. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 

warunek określony powyżej spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy 

wykonawcy. 

2. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na 

wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia 

na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia, NBP nie opublikuje 

informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego 

kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału  

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, tj.: 

a) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, 

b) wobec którego jako podmiotu zbiorowego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary, 

c) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne, 

d) którego upadłość lub likwidację ogłoszono. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z im stosunków prawnych. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia.  

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

o którym mowa w ust. 5 niniejszego działu MP, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten 

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania 

odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 

finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2 niniejszego działu MP.  

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

7. Oferty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące 

dokumenty:  

a) oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; oświadczenie należy 

dołączyć do oferty,  
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b) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne 

dokumenty wymienione w dziale 11 pkt 1 MP w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,  

c) dokumenty, o których mowa w dziale 12 pkt 1 MP, winni złożyć wspólnie, 

2) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

3) Wypełniając formularz ofertowy - załącznik nr 2 do MP w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” 

należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie.  

 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w dziale 10 MP, 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą:  

1) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania– wzór stanowi załącznik nr 3 do MP.  

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów - uzupełnia oświadczenie we 

wskazanym miejscu.  

Wykonawca, który ma zamiar powierzyć część zamówienia podwykonawcy - uzupełnia 

oświadczenie we wskazanym miejscu.  

2) Wypełniony formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 2 do MP.  

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo – oświadczenie woli mocodawcy 

upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności 

prawnych określonych w pełnomocnictwie (tj. do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia – podpisania oferty albo do reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).  

4) Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca. Wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności przedstawiając  

w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument należy złożyć  
w oryginale i musi zawierać co najmniej: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego 

podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; czy podmiot, na 

zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

5) wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 6 do MP) wykonanych nie wcześniej 

niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 

rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.; Jeżeli Wykonawca 

powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie 

z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których 

wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;  
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6) wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 7 do MP), skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych 

i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. 

7) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 

wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

8) wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy (wzór stanowi załącznik 
nr 8 do MP) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami .  

 

 

 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów   

 

 

1. Zamawiający i Wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać  wnioski, 

zawiadomienia i informacje) pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub 

Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem 

faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Składane przez Wykonawców zapytania do Materiałów Przetargowych powinny być opatrzone 

zapisem:  

Zapytanie do postępowania pn „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej 
oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim” 

Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje 

nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, niż wymienione w niniejszych 

MP 

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest: 

Grzegorz Michalski – Telefon kontaktowy: 512 229 374 

Regina Foryś - Telefon kontaktowy: 513 149 012 

11. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, 

wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres 

związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące 
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możliwość zatrzymania wadium bez dodatkowych warunków i nieodwołalnie, w przypadku, 

gdy Wykonawca: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych  

w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było ono 

wymagane 

c) w odpowiedzi na wezwanie nie złożył pełnomocnictw, dokumentów lub oświadczeń 

wskazanych w Materiałach Przetargowych, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn 

nieleżących po jego stronie. 

 

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na nr konta w Banku Alior:                                                           

29249000050000453011699312 z podaniem nazwy i numerem zamówienia podanego              

w niniejszych Materiałach Przetargowych. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, 

jeżeli w nieprzekraczalnym terminie złożenia oferty kwota wadium znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego. 

 

3. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć pod adresem 

Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o. ul.  Techników 18, 41-403 Chełm Śląski, 

w Biurze Obsługi Klienta a kopię dokumentu dołączyć do oferty lub dołączyć do oferty 

w osobnej kopercie z dopiskiem "Wadium – „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ciśnieniowej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Czerniny 
w Chełmie Śląskim” 

 
UWAGA! 
Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej zarówno w formie 

papierowej jak i elektronicznej. Wersja papierowa jak i elektroniczna musi być złożona przez Oferenta 

w formie oryginału dokumentu podpisanego przez Gwaranta (w przypadku postaci papierowej podpis 

winien być własnoręczny; w przypadku postaci elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny).  

 

Gwarancja wadialna złożona w postaci elektronicznej nie może zawierać  zapisu wskazującego na 

zwolnienie Gwaranta z obowiązku zapłaty w sytuacji zwrotu dokumentu gwarancyjnego. 

 

W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców składających wspólną ofertę (konsorcjum), 

z dokumentu gwarancyjnego winno wynikać, iż udzielone zabezpieczenie dotyczy wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie. 
 

 12. Termin związania ofertą 

 

Termin związania ofertą: 30 dni   

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

13. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 

do MP. Treść oferty musi odpowiadać treści MP. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią 

załączniki do oferty, 
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2) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne 

załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski, 

3) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

4) oświadczenia oraz pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszych MP dotyczące Wykonawcy 

i innych podmiotów składane są w oryginale, 

5) dokumenty, o których mowa w niniejszych MP, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 

10, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, 

6) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien zastrzec, które spośród 

zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa musi wykazać, że:  

• informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub 

posiada wartość gospodarczą, 

• nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

• podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności, 

dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy 

przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do MP, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej 

kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą 

„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: 

nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie, 

 

7) Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie 

inne koszty związane z uczestnictwem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż 
do podpisania umowy, ponosi wyłącznie Wykonawca, 

8) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z MP, 

9) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią 

przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz rozbudowa i przebudowa 
sieci wodociągowej w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim” 

Nie otwierać przed 02.06.2021 r. godz. 1115 

 

Na adres: Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o. ul.  Techników 18; 41-403 Chełm Śląski 
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14. Termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty należy złożyć do dnia  02.06.2021 r. do godz. 11
00 

  

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.06.2021 r. o godz. 11
15

. 

 

15. Opis sposobu obliczania ceny 

 

Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

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

 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

kryteria: 

Nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru 

Cena  Wa=60,00 Ca=((Cmin/Cof) x Wa) x100 pkt  

Gwarancja Wb=40,00 
Cb=((Gof/Gmax)xWb)x100 pkt  

 

 

gdzie: 

gdzie: 

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

Cof - cena badanej oferty 

 

Ca, Cb - liczba punktów w  poszczególnym kryterium  

Wa, Wb - waga w ocenianym kryterium 

 

Gof – okres gwarancji badanej oferty 

Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji 

 
Łączna liczba punktów P uzyskanych przy uwzględnieniu obu kryteriów wyliczona zostanie 
w następujący sposób: 
P = Ca + Cb 

 

2) w zakresie kryterium "Dodatkowa gwarancja" okres dodatkowej gwarancji musi być wyrażony 

w całych miesiącach max 84 miesiące). Zaoferowanie okresu dłuższego niż 84 miesięcy nie 

będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Zamawiający przyjmie do oceny okres 84 

miesięcy, natomiast w umowie wpisany zostanie zadeklarowany przez Wykonawcę faktyczny 

łączny okres gwarancji Brak wskazania dodatkowego okresu gwarancji spowoduje brak 

przyznania punktów w niniejszym kryterium. 
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3) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

wykonawców w zakresie powyższych kryteriów, 

4) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę 

punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt., 

5) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę 

punktów. 

6) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz 

ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. 

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do 

dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 

0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza". 

 

Łączna liczba punktów P uzyskanych przy uwzględnieniu obu kryteriów wyliczona zostanie 
w następujący sposób: 
P = Ca + Cb 

 

 

 17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa 

na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 5 do MP. 

2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako 

najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień 

przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy 

o współpracy podmiotów działających wspólnie. 

3. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach 

rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem 

z odpowiedniego rejestru. 

 

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 
wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 3% ceny całkowitej podanej 
w ofercie (tzn. ceny brutto oferty uwzględniającej całkowity zakres przedmiotu zamówienia). 
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy               

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr konta: 29 2490 0005 0000 4530 1169 9312; 
ALIOR Bank SA O/Katowice. 

 

19. Istotne postanowienia umowy 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 

do umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera - załącznik nr 5 do MP. 

 

 20. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy 

 

Określa §13 wzoru umowy- załącznik nr 5 do niniejszych MP. 

 

21. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. 

reprezentowana przez Piotra Szpitalny – Prezesa Zarządu, 

 inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pan Michał Pienta – iod@chelmsl.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz rozbudowa i przebudowa sieci 
wodociągowej w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim” (oznaczenie sprawy 1/ZP/2021); 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa 

Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
*
; 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

(*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

(**) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

22. Załączniki do specyfikacji 

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – Dokumentacja techniczna 
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - Formularz ofertowy. 
3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – Tajemnica przedsiębiorstwa 
5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wzór  umowy. 
6. ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wykaz robót budowlanych. 
7. ZAŁĄCZNIK NR 7 – Wykaz osób. 
8. ZAŁĄCZNIK NR 8 – Wykaz potencjału technicznego 


