
Swarzędz: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szumana w Swarzędzu wraz z podłączeniem ul. 
Śniadeckich i Tortunia do kolektora deszczowego.
Numer ogłoszenia: 235427 - 2010; data zamieszczenia: 31.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 
12 000, faks (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 
Szumana w Swarzędzu wraz z podłączeniem ul. Śniadeckich i Tortunia do kolektora deszczowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 
budowę kanalizacji deszczowej w ul. Szumana wraz z podłączeniem ul. Śniadeckich i ul. Tortunia do 
istniejącego kolektora deszczowego w ul. Szumana zgodnie z projektem wykonawczym, przedmiarem 
robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Obowiązki wykonawcy: Opracowanie 
projektu organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robót w rejonie prowadzonych robót wraz z 
oznakowaniem objazdów związanych z prowadzonymi robotami. Projekt winien zostać zatwierdzony 
przez właściwą jednostkę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego od właściwego zarządcy drogi. Informowanie zarządców gruntów o rozpoczęciu robót i 
ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenu (uzyskanie zgód i opłaty). Informowanie zarządców 
mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót, oraz ponoszenie ewentualnych kosztów 
nadzoru z ramienia tych służb. Informowanie mieszkańców terenów objętych inwestycją o rozpoczęciu, 
zakończeniu i utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami (w formie pisemnych ogłoszeń 
rozwieszanych w miejscach ogólnie dostępnych na co najmniej 3 dni przed ich wystąpieniem). 
Organizacja placu budowy. Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) 
uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. Obsługa geodezyjna w trakcie budowy. 
Dostawa materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem. Całkowite koszty zasilania placu 
budowy i robót w energię elektryczną i wodę. Utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w 
należytym porządku (zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - 
Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Udzielenie takiego zamówienia nastąpi w przypadku wystąpienia robót budowlanych 

stanowiących nie więcej niż 50 % wartość zamówienia podstawowego i polegających na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia wg bieżących potrzeb Zamawiającego i na które 
znajdą się środki w budżecie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5.



II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15 
000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują 
niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania przedmiotu zamówienia: min. 2 roboty 
budowlane dotyczące budowy kanalizacji deszczowej o długości nie mniejszej niż 250 m 
każda, potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, (dokumenty muszą potwierdzać zakres prac, 
długość kanalizacji deszczowej, termin i miejsce realizacji); Ponadto należy załączyć 
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat zamówień zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
SIWZ oraz oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują 
odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia: koparka - ładowarkam 
2 szt., samochód ciężarowy 2 szt., zagęszczarki 2 szt., system szalunkowy 2 
kpl.Wystarczającym będzie złożenie Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń 
technicznych dostępnych wykonawcy do realizacji zamówienia wraz z informacją o 
podstawie dysponowania tymi zasobami zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ oraz 
oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują 
odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: co najmniej 1 osobą 
posiadającą uprawnienia do samodzielnego kierowania, nadzorowania i kontrolowania 
budowy i robót w zakresie robót wodno-kanalizacyjnych z aktualną przynależnością do 



Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wystarczającym będzie złożenie Wykazu 
Potencjał Kadrowy Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ oraz oświadczenie 
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 6 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
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 wykonawcę warunków, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
należy przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i  doświadczenia,  wykonanych w okresie  ostatnich pięciu lat  przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy -  w tym okresie,  z  podaniem ich 
rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  załączeniem  dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone 

• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług  lub  robót  budowlanych  w  celu  realizacji  zamówienia  wraz  z  informacją  o 
podstawie dysponowania tymi zasobami 

• wykaz osób,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  w szczególności 
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami 
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, 
doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  dla  wykonania  zamówienia,  a  także 
zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności,  oraz  informacją  o  podstawie  do 
dysponowania tymi osobami 

• 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 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu  na  potencjał  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.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga ponadto: (jeżeli dotyczy) Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do 
udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt II.3 
Rozdział 3 SIWZ wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował (zgodnie z załącznikiem nr 5 
do SIWZ) oraz Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia narzędzi, wyposażenia 
zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy do realizacji zamówienia jeżeli w wykazie, o 
którym mowa w pkt II.6 Rozdział 3 SIWZ wykonawca wykazał narzędzia, wyposażenie zakładu i 



urządzenia techniczne, którymi będzie dysponował (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na poniżej określonych 
warunkach: przedłużenie terminu realizacji może nastąpić w wypadku: - wystąpienia robót dodatkowych, 
- wystąpienia kolizji, której ujawnienie nie było możliwe podczas opracowania dokumentacji lub w 
przypadku opóźnień w wydaniu decyzji administracyjnych właściwych instytucji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 
Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 410.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2010 
godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz Biuro Obsługi Interesanta - 
Kancelaria Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


