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Zamówienia:
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Swarzędz: Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz - zagospodarowanie 
terenów rekreacyjnych na os. Raczyńskiego.
Numer ogłoszenia: 87194 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014
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: Rewitalizacja terenów południowej 
części miasta Swarzędz - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na os. Raczyńskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie poniżej 
progów unijnych I. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Rewitalizacja terenów południowych części 
miasta Swarzędz (os. Edwarda Raczyńskiego), pomiędzy ulicami Bronisława Geremka a Graniczną 
w Swarzędzu - około 2ha o charakterze parkowym. 2. Przewiduje się wprowadzenie nowych 
nawierzchni mineralnych i mineralno - żywicznych na podbudowie z piasku grubego i geosiatki 
komórkowej w otulinie z geowłókniny oraz renowacje starych i wprowadzenie nowych elementów 
małej architektury. 3. Przewiduje się budowę miejsca do gry w bule, renowację stołu do tenisa, 
budowę drewnianego podestu ze stojakiem na rowery i źródłem wody pitnej, budowę siłowni na 
wolnym powietrzu ze ścieżką zdrowia. 4. Przewiduje się budowę fontanny wykończonej płytami 
granitowymi oraz ośmioma wypływami wody zintegrowanymi z podświetleniem typu LED. 5. 
Przewiduje się budowę placu zabaw wodnych, który tworzą górki pokryte sztuczną trawą z 
wkomponowanymi rurami oraz nawierzchnia gumowa ze zintegrowanymi wypływami wody z 
podświetleniem. 6. Przewiduje się budowę przyłącza wodociągowego do zasilania zdroju oraz 
nawadniania terenów zieleni. 7. Przewiduje się budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego do 
zasilania i odprowadzania wody z fontanny i placu zabaw wodnych oraz do zasilania źródełka w 
labiryncie i nawadniania terenów zieleni. 8. Przewiduje się budowę przyłącza elektrycznego do 
zasilania pracy aparatury fontanny i placu zabaw wodnych. 9. W ramach renowacji przewiduje się 
również naprawę , tynkowanie i malowanie istniejących murków, wymianę siedzisk drewnianych 
(częściowe zaopatrzenie ich w oparcia), wprowadzenie nowych ławek wolnostojących oraz 
renowację pergoli, z drewnianymi elementami zadaszenia. 10. Ze względu na utrudniony dostęp do 
terenu i dużą różnicę poziomów przewiduje się realizację pochylni dla osób niepełnosprawnych. 11. 
Integralną częścią zamówienia jest dokumentacja projektowa, wraz z kosztorysami i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż. II. Obowiązki wykonawcy 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1. Informowanie zarządców mediów znajdujących 
się w pobliżu prowadzonych robót, oraz ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych 
służb. 2. Ewentualne uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy 

http://bip.swarzedz.eu/


drogi, a w szczególności opracowanie projektu organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robót w 
rejonie prowadzonych robót wraz z oznakowaniem ew. objazdów związanych z prowadzonymi 
robotami. Projekt winien być zatwierdzony przez właściwą jednostkę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 3. 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). 4. 
Organizacja placu budowy. 5. Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) 
uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. 6. Dostawa materiału do realizacji 
zamówienia objętego postępowaniem. 7. Całkowite koszty zasilania placu budowy i robót w 
energię elektryczną i wodę. UWAGA: Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnia mineralna na 
placach zabaw nie jest objęta niniejszym zamówieniem. zakres dotyczy rysunków nr 13, 14, 24, 
25,26 - mała architektura - opis techniczny (rewitalizacja terenów południowych.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

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

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień 
uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i 
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.62.90-9, 45.11.12.91-4, 
45.11.27.00-2, 45.11.27.20-8, 45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2, 45.23.24.52-5, 45.21.21.40-9, 
45.24.00.00-1.

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: 
28.11.2014.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 24000,00 
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 mogą ubiegać sie 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 jednej roboty dotyczącej: kształtowania 
terenów zielni wraz z montażem elementów małej architektury i/lub 
zagospodarowania terenów sportowo - rekreacyjnych o wartości min. 500.000,00 zł 
brutto i załączą dowody, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. Zamawiajacy oceni spełnienie tego warunku w skali spełnia 
- nie spełnia, w oparciu o dokumenty dołączone do oferty



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

• O zamówienie mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy dysponują co najmniej 1 osobą 
posiadającą uprawnienia: -(kierownika budowy) - budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - co 
najmniej jedna osoba. -kierowników robót - budowlane bez ograniczeń zgodnie z 
ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Z 2006r. Nr 
156, poz 1118 ze zm.) w niżej wymienionych specjalnościach: - w zakresie sieci 
wodno kanalizacyjnych, -w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji w 
przypadku gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia 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 z późn. zm.) 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). Zamawiajacy oceni spełnienie tego warunku w skali 
spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty dołączone do oferty

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: 
31.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiajacego 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


