
Swarzędz: Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie 
miasta i gminy Swarzędz
Numer ogłoszenia: 317695 - 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

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: Konserwacja i 
utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Swarzędz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
(CPV: 90470000-2, 90513600-2, 90640000-5) Przedmiotem zamówienia objęte są 
prace w zakresie: 1.Konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności technicznej 
wpustów ulicznych wraz z przykanalikami do ulicznej kanalizacji deszczowej na 
terenie miasta i gminy Swarzędz oraz studni chłonnych. 2.Przeglądu i oczyszczenia 
wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz wywozie osadu na składowisko 
odpadów komunalnych, 3.Czyszczenie studni chłonnych oraz wywóz osadu na 
składowisko odpadów komunalnych. 4.Czynności naprawczych na ulicznej sieci 
kanalizacji deszczowej, 5.Czyszczenia kanalizacji deszczowej oraz wywozu osadu na 
składowisko odpadów komunalnych. Zakres zadania obejmuje doraźne czyszczenie 
kanałów deszczowych o średnicach: ·DN 300 mm - nie więcej niż 80 mb ·DN 400 
mm - nie więcej niż 80 mb 6.Regulacji włazów studni kanalizacji deszczowej, 
7.Wymiany włazów kanalizacji deszczowej, 8.Uzupełniania włazów kanalizacji 
deszczowej, 9.Uzupełniania pokryw od włazów kanalizacji deszczowej, 10.Regulacji 
poziomu kratek na wpustach. 11.Wymiany kratek na wpustach. 12.Uzupełniania 
brakujących (rusztów) od kratek na wpustach. 13.Eksploatacji urządzeń 
oczyszczających wody opadowe w dobrym stanie technicznym (czyszczenie): 
osadnik wstępny PURATOR OS 8000 (ø 2740/h=2850 mm) wraz z separatorem 
olejów mineralnych ECOPUR 30-300 (ø 2240/h=2850), osadnik wstępny PURATOR 
OS 13700 (zbiornik monolityczny 4900 x 2360 x 2850) wraz z lamelowym 
separatorem benzyn ECOPUR 100-1000(ø 2880/h=4050), piaskownik ø 2500 (poj. 
7,5 m3) oraz separator lamelowy UNICON 60/600 (ø 2000), piaskownik oraz 
separator ścieków typu UNICOM typ 20/200 Unisep, osadnik OS-BS-3000 i 
separator BS-P30 Janikowo ul. Asfaltowa, osadnik OS-BS-3500 i separator BS-O-
10/100 Janikowo ul. Podgórna, separator typ: SDL-F30, ø 1500mm, Producent: 
Navo-tech Wierzonka, osadnik typ: OKB3000, ø 1500mm, Producent: Navo-tech 
Wierzonka, separator PSW LAMELA 30/300, osadnik DN 2000 V=5m3 Producent 



EKOL-UNICON Gdańsk, Bogucin ul. Grzybowa, separator AQUAFIX TYP SKBP 
15/150, ul. Planetarna w Zalasewie, separator lamelowy PSW Lamela 30/300 fi 
1500, os. Wielkopolskie w Zalasewie, Należy dokonać co najmniej jeden raz 
przeglądu stanu technicznego urządzeń wymienionych w pkt. 13 w obecności 
inspektora nadzoru z ramienia UMiG oraz w przypadku stwierdzenia konieczności 
usunąć nieczystości powstałe w wyniku ich działania wraz z przekazaniem ich firmie 
posiadającej aktualną koncesję na wywóz odpadów pochodzących z w/w urządzeń, 
Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z czyszczeniem w/w urządzeń. 
14.Eksploatacji przepompowni ścieków deszczowych w ul. Kirkora w zakresie: 
·utrzymania pełnej sprawności i ciągłości pracy przepompowni, ·czyszczenia z 
osadów komory czerpnej przepompowni, ·okresowego (1 raz w tygodniu) 
sprawdzania stanu technicznego i przydatności technologicznej zamontowanych 
urządzeń, ·konserwacji zamontowanych urządzeń, ·bieżącej kontroli pracy pomp. 
15.Eksploatacji kolektora deszczowego Swarzędz - Południe do Stawów 
Antonińskich o długości całkowitej ok. 2130 m (kolektor jest w całości objęty 
gwarancją Wykonawcy) - w zakresie: ·utrzymania pełnej sprawności i ciągłości 
pracy kolektora, w tym usuwanie osadów z kolektora, komór przyłączeniowych i 
studni, powstałych w wyniku działania urządzeń - każdorazowo, w przypadku 
stwierdzenia konieczności wykonania czyszczenia, ·eksploatacji urządzeń 
oczyszczających wody opadowe w dobrym stanie technicznym (czyszczenie) - 
osadnik wirowy dwukomorowy Ecol - Unicon V2B1-60, zagłębienie ok. 8,80 m 
poniżej poziomu terenu - 2 szt., separator związków ropopochodnych Ecol - Unicon 
PSW Lamela 160/1600S, zagłębienie ok. 7,70 m poniżej poziomu terenu - 2 szt., 
·konserwacji zamontowanych urządzeń, ·utrzymania zbiornika retencyjnego oraz 
terenu przylegającego - teren ogrodzony (bieżące usuwanie zanieczyszczeń, 
koszenie trawy, drobne prace porządkowe), 16.Wykonawca zobowiązany jest do 
wywozu odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac na składowisko odpadów 
komunalnych, 17.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, jako załącznik do faktury 
karty przekazania w/w odpadów firmie posiadającej aktualną koncesję na transport 
tego typu odpadów, 18.Wykonawca każdorazowo po zakończeniu czyszczenia 
wpustów i przykanalików, dołączy do faktury karty przekazania odpadów na 
składowisko odpadów komunalnych, 19.Wykonawca poniesie wszelkie koszty 
związane ze składowaniem odpadów na składowisku pochodzących z czyszczenia 
wpustów, studni chłonnych, separatorów, kolektorów kanalizacyjnych (wjazd na 
składowisko + opłata za korzystanie ze środowiska). Wyżej wymienione koszty 
należy uwzględnić przy kalkulacji ceny jednostkowej. 20.Zakres robót będzie 
wynikał z bieżących potrzeb, prace będą wykonywane w uzgodnieniu z Referatem 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz oraz po pisemnej 
akceptacji zakresu prac przez Zamawiającego - zlecenie, 21.Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać czyszczenie wpustów, przykanalików, osadników i studni 
chłonnych w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia, 
22.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia miejsca awarii i 
przystąpienia do jej usunięcia, w terminie do 3 godzin od momentu przyjęcia 
zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego  faxem lub e-mailem..

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

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień 
uzupełniających

• W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień 
uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia 
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 



zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie 
przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające 
było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i 
jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego zamówienie zostanie 
udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Udzielenie takiego zamówienia 
nastąpi w przypadku wystąpienia usług tego samego rodzaju, na które znajdą 
się środki w budżecie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.47.00.00-2, 90.51.36.00-2, 
90.64.00.00-5.

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: Zakończenie: 
31.12.2012.

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 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące 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.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że 
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu 
zamówienia: -wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, co najmniej trzy usługi dotyczące konserwacji i utrzymania 
kanalizacji deszczowej o wartości co najmniej 250000,00 zł brutto 
łącznie, potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane 
należycie. Ponadto należy załączyć Wykaz wykonanych w ciągu 
ostatnich trzech lat zamówień zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz 
oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Zamawiający oceni 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
dokumentów/oświadczeń złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia / nie 
spełnia (złożonych przez Wykonawców a wymaganych przez 
zamawiającego dokumentów i oświadczeń - zgodnie z Specyfikacją 



istotnych warunków zamówienia - Rozdział 3 SIWZ: Wykaz 
wymaganych dokumentów).

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  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub 
ciągłych  również  wykonywanych,  dostaw  lub  usług  w  zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 
w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

•

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Ponadto zamawiający wymaga złożenia do oferty: -druku oferty, -pełnomocnictwa 
dla jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
-upoważnienia do podpisania oferty - jeżeli ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy 
inna osoba, -oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnianiu 
warunków - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy 
Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego 
łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić, zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

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: nie

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 Swarzędz, Rynek 1, 62-
020 Swarzędz, pokój 410..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 13.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i 
Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, Biuro Obsługi Interesanta - 
Kancelaria Urzędu (parter)..

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


