
Swarzędz: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staniewskiego w Swarzędzu na 
działce o nr geodezyjnym 3642/2
Numer ogłoszenia: 151501 - 2011; data zamieszczenia: 30.05.2011
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 budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Staniewskiego w Swarzędzu na działce o nr geodezyjnym 3642/2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu, 
zlokalizowanego w Swarzędzu przy ul. Staniewskiego na działce o nr geodezyjnym 3643/2 . Budynek 
zaprojektowano jako trzyklatkowy (z 33 mieszkaniami), dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym 
oraz kotłownią, będzie miał powierzchnię całkowitą 1824,9 m2, powierzchnię użytkową 1497,45 m2, 
kubaturę 5210 m3. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej..

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

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego, wyłonionemu w niniejszym postępowaniu wykonawcy robót budowlanych , o 
wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będzie polegało na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienie podstawowe

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.40-4, 45.26.25.22-6, 45.42.11.30-4, 45.42.11.52-
4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6.

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: 365.

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



III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokości 100000,00 zł

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.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący następującymi osobami: osobą 
posiadającą uprawnienia budowlane do samodzielnego kierowania, nadzorowania i 
kontrolowania budowy i robót w zakresie robót ogólno-budowlanych, osobą posiadającą 
uprawnienia budowlane do samodzielnego kierowania, nadzorowania i kontrolowania 
budowy i robót w zakresie robót elektrycznych, osobą posiadającą uprawnienia budowlane 
do samodzielnego kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w zakresie 
sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych. Zamawiający oceni spełnienie warunku na 
podstawie oświadczeń dołączonych do ofert w skali spełnia - nie spełnia

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 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 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

•

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

2.1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na poniżej określonych 
warunkach: przedłużenie terminu realizacji może nastąpić w wypadku: - działania siły wyższej (np. klęski 
żywiołowej, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót 
- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót - fakt ten musi mięć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru - wystąpienia 
okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 
staranności - konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, którego ujawnienie nie było możliwe 
podczas opracowywania dokumentacji, a której usunięcie jest konieczne w celu realizacji inwestycji

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 Urząd Miasta i Gminy Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 410.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2011 
godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miasta i Gminy 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


