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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12390-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Swarzędz: Roboty budowlane
2017/S 008-012390
Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, Osoba do kontaktów: Adam Talaga, Milena Klupś, Sylwia Grąbczewska,
Swarzędz 62-020, Polska. Tel.: +48 616512406. Faks: +48 616512211. E-mail: zamowienia@swarzedz.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 7.12.2016, 2016/S 236-430497)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45000000, 45233120, 45100000, 45233252, 45232451, 45221244, 45233290, 45231300, 32521000, 32522000,
45314310, 45112710, 77310000
Roboty budowlane
Roboty w zakresie budowy dróg
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Roboty odwadniające i nawierzchniowe
Roboty budowlane w zakresie kanałów
Instalowanie znaków drogowych
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Kable telekomunikacyjne
Sprzęt telekomunikacyjny
Układanie kabli
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Zamiast:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A)Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
— co najmniej trzy roboty dotyczące budowy lub przebudowy nawierzchni kostki brukowej o powierzchni min. 6000 m²
każda robota,
— co najmniej trzy roboty dotyczące budowy lub przebudowy nawierzchni bitumicznej o powierzchni min. 2800 m² każda
robota,
— co najmniej trzy roboty dotyczące budowy oświetlenia ulicznego lub parkowego z min. 30 słupami oświetleniowymi
każda robota,
— co najmniej trzy roboty dotyczące budowy lub przebudowy sieci wodociągowej o długości min. 270 m każda robota,
— co najmniej trzy roboty dotyczące budowy lub przebudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości min. 120 m każda
robota,
— co najmniej trzy usług dotyczących zakładania terenów zieleni o wartości nie mniejszej niż 100 000 brutto każda
usługa.
W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp, warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy w zakresie dotyczącym wykonania
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trzech robót nie podlega prostemu sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją
trzech wymaganych robót, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją trzech wymaganych robót,
albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na
zasadach określonych w art. 22a ustawy – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie trzech wymaganych robót w zakresie
określonym powyżej.
Przy dokonywaniu oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna tylko budowy, które
zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców. Jako zakończenie zadania należy rozumieć podpisanie protokołu
odbioru robót lub równoważnego dokumentu. W przypadku wartości wykonanych robót podanej w innej walucie niż
PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia wymaganego powyżej warunku udziału w postępowaniu przeliczy te
wartości na PLN wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski,
obowiązującego na dzień, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji
zamówienia posiadającymi uprawnienia:
kierownika budowy – uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z
ustawą z dnia 7.7.1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.), posiadającego minimum 4 letni
staż pracy na stanowisku kierownika budowy,
kierowników robót – osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 –
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.):- w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych, – w zakresie
robót elektrycznych, – w zakresie sieci telekomunikacyjnych, – osobę z ukończonym kursem, szkoleniem lub szkołą w
zakresie utrzymania 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 Dz.U. 2016 poz. 290) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
Uwaga: staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert.
(Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane przed rokiem 1994).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
16.1.2017 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
16.1.2017 (10:30)
Powinno być:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A)Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
— co najmniej trzy roboty dotyczące budowy lub przebudowy nawierzchni kostki brukowej o powierzchni min.6000 m
każda robota,
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— co najmniej trzy roboty dotyczące budowy lub przebudowy nawierzchni bitumicznej o powierzchni min. 2800m każda
robota,
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— co najmniej trzy roboty dotyczące budowy oświetlenia ulicznego lub parkowego z min. 30 słupami oświetleniowymi
każda robota,
— co najmniej trzy roboty dotyczące budowy lub przebudowy sieci wodociągowej o długości min. 270 m każda robota,
— co najmniej trzy roboty dotyczące budowy lub przebudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości min. 120m każda
robota,
— co najmniej trzy usług dotyczących zakładania terenów zieleni o wartości nie mniejszej niż 100 000 brutto każda
usługa.
W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp, warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy w zakresie dotyczącym wykonania
trzech robót nie podlega prostemu sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją
trzech wymaganych robót, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją trzech wymaganych robót,
albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na
zasadach określonych w art. 22a ustawy – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie trzech wymaganych robót w zakresie
określonym powyżej.
Przy dokonywaniu oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna tylko budowy,które
zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców. Jako zakończenie zadania należy rozumieć podpisanie protokołu
odbioru robót lub równoważnego dokumentu. W przypadku wartości wykonanych robót podanej w innej walucie niż
PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia wymaganego powyżej warunku udziału w postępowaniu przeliczy te
wartości na PLN wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski,
obowiązującego na dzień, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji
zamówienia posiadającymi uprawnienia:
kierownika budowy – uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z
ustawą z dnia 7.7.1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.),posiadającego minimum 4 letni
staż pracy na stanowisku kierownika budowy,
kierowników robót – osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 –
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.):- w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych, – w zakresie
robót elektrycznych, – w zakresie sieci telekomunikacyjnych, – osobę z ukończonym kursem, szkoleniem lub szkołą w
zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni,
Zamawiający dopuszcza uprawnienia w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji w zakresie w zakresie sieci,
linii, instalacji i urządzeń dla telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
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 Dz.U. 2016 poz. 290) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
Uwaga: staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert.
(Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane przed rokiem 1994).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
26.1.2017 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
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26.1.2017 (10:30)
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