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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 nawierzchni wraz z 
odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie, Gmina Swarzędz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zamówienie ponizej 
progów unijnych Zamówienie obejmuje: budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej 
oraz budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Gruszczynie w zakres której 
wchodzą: roboty drogowe, roboty odwodnieniowe - kanalizacja deszczowa, budowa przyłączy 
wodociągowych, usunięcie zieleni kolidującej oraz nasadzenia. Integralną część opisu przedmiotu 
zamówienia stanowią: dokumentacje techniczne dla poszczególnych branż, kosztorysy 
przedmiarowe dla poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla 
poszczególnych branż. 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 właściwe jednostki zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od właściwego 
zarządcy drogi. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności warunków lub uzgodnienień 
branżowych, wystąpienie oraz uzyskanie aktualnych. W przypadku konieczności usunięcia drzew 
lub krzewów nie ujetych w dokumentacji, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego, wykona inwentaryzację zieleni kolidującej oraz przygotuje wniosek o wydanie 
decyzji na usunięcie zieleni kolidującej (jeśli będzie wymagana). Informowanie zarządców gruntów 
o rozpoczęciu robót i ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenu (uzyskanie zgód i opłat). 
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 

http://bip.swarzedz.eu/


(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 ze zm.).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.24.40-8, 45.11.12.00-0, 
45.23.13.00-8, 45.11.27.10-5.

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
10.10.2014.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 57000 zł

III.2) ZALICZKI
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

• O zamówienie moga ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: co najmniej dwie roboty dotyczące 
budowy lub przebudowy nawierzchni ulic z betonowej kostki brukowej o 
powierzchni min. 4000 m2, każda; co najmniej dwie roboty dotyczące budowy 
kanalizacji deszczowej o dł. min. 300 mb, każda i załączą dowody dotyczące 
najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający oceni spełnienie warunku na 
podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą w skali spełnia nie spełnia

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O zamówienie moga ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami: kierownika 
robót - osoba posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 
1118 ze zm.): w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych, - kierownika budowy - osoba 
posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2006 nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz minimum 4-letni staż pracy na stanowisku 
kierownika budowy; - osobą z ukończonym kursem, szkoleniem lub szkołą w 
zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni Zamawiający dopuszcza możliwość 
łączenia w/w funkcji w przypadku gdy ta sama osoba posiada wymagane 
uprawnienia oraz staż zawodowy w więcej niż jednej specjalności. Uwaga: - za 
uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną 
uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 



członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA (strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz 
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity DzU. z 2010r. Nr 243, 
poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU. z 
2008r. Nr 63, poz. 394). - staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania 
uprawnień do dnia otwarcia ofert. - zgodnie z treścią art. 26 ust. 2B ustawy Prawo 
zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących 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 dysponowania niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający 
oceni spełnienie warunku na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą 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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i 
prawidłowo ukończone; 

• 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 do 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 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. 

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.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: 
24.02.2014 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


