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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290683-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Swarzędz: Roboty budowlane
2021/S 112-290683
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Swarzędz w imieniu i na rzecz Aquanet S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 777-00-03-274
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Swarzędz
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-020
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@swarzedz.pl
Tel.: +48 616512406
Faks: +48 616512211
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.swarzedz.eu
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.swarzedz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa ulicy Zamkowej, pl. Powstańców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej,
Gołębiej i Krótkiej wraz z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i siecią gazową
Numer referencyjny: WRPZP.271-09/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ulicy Zamkowej, pl.
Powstańców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej, Gołębiej i Krótkiej wraz z
siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i siecią gazową.
Realizacja zamówienia obejmuje swoim zakresem:
I. budowa ulicy:
— roboty drogowe,
— budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
— budowę sieci wodociągowej,
— usunięcie kolizji z gazociągiem,
— budowę oświetlenia ulicznego,
— budowę kanalizacji teletechnicznej,
— usunięcie kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
— roboty związane z terenami zieleni.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32520000 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232310 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232451 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45233290 Instalowanie znaków drogowych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Swarzędz.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ulicy Zamkowej, pl.
Powstańców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej, Gołębiej i Krótkiej wraz z
siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i siecią gazową.
Realizacja zamówienia obejmuje swoim zakresem:
I. budowa ulicy:
— roboty drogowe,
— budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
— budowę sieci wodociągowej,
— usunięcie kolizji z gazociągiem,
— budowę oświetlenia ulicznego,
— budowę kanalizacji teletechnicznej,
— usunięcie kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
— roboty związane z terenami zieleni.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania umowy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika budowy / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 550
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin wykonania umowy wynosi: od 450 do 550 dni od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść
wadium w kwocie: 800.000,00 PLN.
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za
wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
tj.:
a) oświadczenie wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres – załącznik nr 10;
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej
złożeniem;
c) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże roczny przychód netto w ostatnich trzech latach obrotowych, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, co najmniej wartości 20 000 000,00 PLN;
b) wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
co najmniej 20 000 000,00 PLN;
c) wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. robót budowlanych dotyczących budowy
ulic, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, sieci gazowej – na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20
000 000,00 PLN na każde zdarzenie.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
tj.:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty –
załącznik nr 3 do SWZ;
2) 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 – załącznik nr 4 do SWZ;
3) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry
kierowniczej w ostatnich 3 latach, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie – załącznik nr 11.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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a) wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
• jedną robotę budowlaną, w ramach której wykonano:
2

— drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m ,
2

— drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 6 000 m ,
— sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej),
— sieć wodociągową,
o wartości roboty budowlanej brutto min. 20 000 000,00 brutto PLN,
• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub
deszczowej lub ogólnospławnej), co najmniej o średnicy DN 200 mm, długości min. 700 mb,
• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, sieci wodociągowej, o średnicy Ø 180, długości
min. 800 mb.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunek ten musi spełnić co najmniej jeden podmiot.
W przypadku oferty składanej wspólnie przez wykonawców oraz w przypadku polegania na zasobach
innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek dotyczący zdolności technicznej
lub zawodowej, o którym mowa w pkt 4 lit. a nie podlega sumowaniu w ramach poszczególnych tiretów –
oznacza to, że albo wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją wszystkich robót w danej branży, albo
jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją wymaganych robót danej branży, albo w sytuacji gdy
wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach
określonych w art. 118 ustawy Pzp – podmiot ten musi wykazać zrealizowaniem wymaganych robót w danej
branży;
b) wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną
skierowane do realizacji zamówienia, tj.:
• kierownikiem budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej
bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 z późn. zm) oraz minimum 10-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy oraz posiadającą
następujące doświadczenie: doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji w okresie
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ostatnich 5 lat przynajmniej jednej ukończonej roboty budowlanej (kontrakty, umowy), o wartości min. 20 000
000,00 PLN brutto w ramach której wykonano:
2

— drogę o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni min. 3 000 m ,
2

— drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 6 000 m ,
— sieć kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej lub deszczowej lub ogólnospławnej),
— sieć wodociągową,
• kierowników robót – osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm) w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń:
— cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
— wodociągowych i kanalizacyjnych – przy czym wymagane jest co najmniej 3-letnie doświadczenie w
kierowaniu robotami (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych) z zakresu budowy sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
— telekomunikacyjnych,
— elektrycznych i elektroenergetycznych,
• kierownik projektu – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i
wykształcenie:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu przy realizacji minimum dwóch ukończonych projektów
(rozumianych jako realizacja kontraktów, umów w zakresie robót budowlanych każda o wartości nie mniejszej
niż 20 000 000,00 PLN brutto);
c) wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże średnie roczne zatrudnienie z okresu trzech ostatnich lat – w
każdym roku co najmniej 50 osób.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami wzoru umowy w sprawie
zamówienia, stanowiącego załącznik nr 13 do SWZ.
Zamawiający określił szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia w rozdz. VI SWZ i odpowiednio w
postanowieniach wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/07/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/10/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15/07/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Zgodnie z procedurą zawartą w SWZ.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Inwestor zastępczy Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126 w imieniu i na rzecz którego na
podstawie umowy nr U/81/IB/XII/2020 z dnia 21 stycznia 2021 r. działa Gmina Swarzędz. Gmina Swarzędz
została upoważniona do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w imieniu i
na rzecz obydwóch zamawiających, tj. Gminy Swarzędz i Aquanet S.A.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2021

11/06/2021
S112
https://ted.europa.eu/TED

7/7

