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Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Swarzędz
777-30-98-737
ul. Rynek 1
Osoba do kontaktów: Adam Talaga, Milena Klupś, Sylwia Grąbczewska, Anna Ruks
62-020 Swarzędz
Polska
Tel.: +48 616512406
E-mail: zamowienia@swarzedz.pl
Faks: +48 616512211
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.swarzedz.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod
adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiających: tak
Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
Polska

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa nawierzchni w ul. Topolowej i Konarskiego w Swarzędzu wraz z budową
sieci wodociągowej z przyłączami oraz odcinka kanalizacji sanitarnej z przyłączem
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w ul. Konarskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług: Miasto Swarzędz.
Kod NUTS PL418

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
budowie nawierzchni w ul. Topolowej i Konarskiego w Swarzędzu wraz z budową
sieci wodociągowej z przyłączami oraz odcinka kanalizacji sanitarnej z przyłączem
w ul. Konarskiego opisanych wg. wspólnego słownika zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45221244-4 Roboty budowlane w zakresie kanałów
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia nr WZP.271-33/2017.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakres
których wchodzą m. in. następujące elementy:
— przebudowa nawierzchni drogi,
— budowa kanalizacji deszczowej,
— budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej,
— budowa sieci wodociągowej,
— budowa przyłączy do sieci wodociągowej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000, 45233120, 45100000, 45233252, 45232451, 45221244, 45233290,
45231300

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 220 115,32 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 110 (od udzielenia zamówienia)

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 55 000 PLN.
Szczegółowe zapisy dotyczące wniesienia wadium zawiera pkt 9 w rozdziale 1
SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców).
2. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Szczegółowe zapisy dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy zawiera rozdział 1 pkt 12 SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców) oraz rozdział
4 paragraf 10 SIWZ (Projekt umowy).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Faktury częściowe oraz końcowe będą wystawiane oddzielnie dla robót
związanych z:
a) z budową nawierzchni w ul. Topolowej i w ul. Konarskiego w Swarzędzu,
b) z budową sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Topolowej i w ul. Konarskiego
oraz odcinka kanalizacji sanitarnej z przyłączem w ul. Konarskiego w Swarzędzu.
2. Rozliczenie za wykonane roboty związane z budową nawierzchni w ul.
Topolowej i w ul. Konarskiego w Swarzędzu nastąpi fakturami częściowymi
potwierdzonymi częściowymi protokołami odbioru robót, do wartości 80 %
wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 lit.a) umowy.
3. Rozliczenie za wykonane prace związane z budową sieci wodociągowej z
przyłączami w ul. Topolowej i w ul. Konarskiego oraz odcinka kanalizacji
sanitarnej z przyłączem w ul. Konarskiego w Swarzędzu nastąpi fakturą końcową
potwierdzoną protokołem odbioru.
4. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie
faktur końcowych wystawionych w oparciu o protokoły odbioru końcowego
potwierdzone przez inspektora nadzoru dla poszczególnych zakresów robót.
Szczegółowe zapisy dotyczące warunków płatności zawarto w rozdziale 4 paragraf
9 SIWZ (Projekt umowy).

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie
oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie
wspólnej Wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
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udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego dla niniejszego
postępowania (określone w pkt 4.2 Instrukcji dla wykonawców) oraz którzy nie
podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz
ust. 5 pkt 1.
2.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2.2 Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego
zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym dokumentem”. Jednolity
dokument w pliku XML, jak również w wersji edytowalnej wypełniony przez
Zamawiającego w zakresie Części I zostanie zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego wraz z SIWZ.
2.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ,
o którym mowa powyżej
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ musi
potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
2.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby – warunków udziału
w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
3.1.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp a szczegółowo określonych w pkt 5.7 w
rozdziale 1 SIWZ.
3.2 Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy;
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt. 13 i 14 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert dotyczącą osób,
c) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert dotyczącą podmiotu zbiorowego,
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
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w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
f) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz w ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2016 r. Poz. 716);
h) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
3.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5.7
rozdziału 1 SIWZ, tj.:
a) pkt. 5.7 b) i c) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy,
b) pkt 5.7 a), d) i e) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a.1) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
a.2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
c) dokumenty, o których mowa w ust. 5.7 pkt. a) i ust. 5.7 pkt. b), a.2), powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 5.7 pkt. b) lit. a.1) powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3.4 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 5.7 pkt. a) i b) rozdziału 1 SIWZ, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ust. 5.7 pkt.
c) rozdziału 1 SIWZ stosuje się odpowiednio.
3.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
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Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
3.6 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 5.7 pkt. b) i c)
rozdziału 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w ust. 5.8 pkt. a), w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.7 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w
którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 (ustawy Prawo zamówień publicznych). Wraz ze złożonym oświadczeniem,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Wykonawca spełni
warunek jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości minimum 800 000 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku
walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty
obcej podanej przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
2. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia (tylko w formie oryginału). Zobowiązanie innego
podmiotu powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia
Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu.
2.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
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podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
2.4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów,
które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.
2.5. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1.
2.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 4.5 w rozdziale 1 SIWZ, nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt 4.2. w rozdziale 1 SIWZ.
2.7 Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy, a którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń
wymienionych w pkt 5.7 w rozdziale 1 SIWZ.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów:
a) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
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, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
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inne dokumenty (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ);
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z
załącznikiem nr 2 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
— co najmniej 3 roboty dotyczące budowy lub przebudowy nawierzchni kostki
brukowej o powierzchni min. 2 000 m2 (każda z robót),
— co najmniej 3 roboty dotyczące budowy lub przebudowy sieci kanalizacji
deszczowej o długości min. 250 m (każda z robót),
— co najmniej 2 roboty dotyczące budowy lub przebudowy sieci wodociągowej o
długości min. 300 m wraz z przyłączami (każda z robót).
b) dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji
zamówienia i pełnić będą następujące funkcje:
— kierownika budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą
z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze
zm.) i minimum 4 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy,
— kierownika robót wodno-kanalizacyjnych – osoba posiadające uprawnienia
budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. – Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych.
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. z 2016 r.,
poz. 290) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016
r., poz. 65). (Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane przed rokiem 1994).
Uwaga: staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia
otwarcia ofert.
2.1. 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, o którym mowa w pkt 4.2 lit. a nie podlega tzw.
prostemu sumowaniu w ramach poszczególnych tiretów – oznacza to, że albo
Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją wszystkich wymaganych robót,
albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją wszystkich
wymaganych robót, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego
doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w
art. 22a ustawy – zrealizowanie wszystkich wymaganych robót w zakresie
określonym powyżej.
2.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
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postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia (tylko w formie oryginału). Zobowiązanie innego
podmiotu powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia
Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu.
2.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
2.5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów,
które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.
2.6 Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1.
2.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 4.5 w rozdziale 1 SIWZ, nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt 4.2. w rozdziale 1 SIWZ.
2.8 Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy, a którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń
wymienionych w pkt 5.7 w rozdziale 1 SIWZ.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert
lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria
określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Okres gwarancji. Waga 20
3. Termin zakończenia całości robót budowlanych. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WZP.271-33/17

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu
opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
18.7.2017 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym
kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 18.7.2017 - 10:30
Miejscowość:
Swarzędz, Rynek 1, pok. 410
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Termin zakończenia całości robót budowlanych ustala się na 90 dni lub 100 dni
lub 110 dni od dnia zawarcia umowy.
Termin ostatecznego (końcowego) odbioru całości robót nastąpi do 30 dni od dnia
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zakończenia całości robót budowlanych.
Termin zakończenia całości robót budowlanych jest kryterium oceny ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.6.2017
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