
Swarzędz: Budowa kolektora deszczowego Swarzędz - Południe do Stawów Antonińskich
Numer ogłoszenia: 77788 - 2008; data zamieszczenia: 15.04.2008
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, fax (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kolektora deszczowego Swarzędz - 
Południe do Stawów Antonińskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
budowa kanału deszczowego Swarzędz -Południe do Stawów Antonińskich w Swarzędzu. W ramach ww. 
zadania należy wykonać: a) sieć kanalizacyjną grawitacyjną: - o średnicy 1582 mm (DN 1,40m) SN8 i 
długości sumarycznej 912,5 m, - o średnicy 1356 mm (DN 1,20m) SN8 i długości sumarycznej 1049,5m, 
- o średnicy 792 mm (DN 0,70m) SN8 i długości sumarycznej 201,0m, b) przełożenie kanalizacji 
sanitarnej - z rur ciśnieniowych PE100, SDR17 o średnicy 225 mm (DN 0,20m) i długości 2x6,60m, c) 
obiekty do wybudowania na kanale: - komora rozdziału z przelewem burzowym, - osadnik wirowy 
dwukomorowy - 2 szt., - separator lamelowy związków ropopochodnych - 2 szt., - komora połączeniowa, 
- zbiornik retencyjny, - wylot do rzeki Cybiny, - studzienki i komory przelotowe i połączeniowe.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2, 45.23.21.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 
30.10.2010.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 150 
000.00zł.



III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: Posiadają, co najmniej następującą kadrę: - 2 pracowników posiadającymi 
uprawnienia do samodzielnego kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot w 
zakresie sieci instalacji wodnokanalizacyjnych; - 1 pracownika posiadającego uprawnienia do 
samodzielnego kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy w zakresie robót drogowych; - 
1 pracownika posiadającego uprawnienia do samodzielnego kierowania, nadzorowania i 
kontrolowania budowy w zakresie robót ogólnobudowlanych. - 3 pracowników do obsługi 
koparek jednonaczyniowych, 2 pracowników do obsługi koparko - ładowarek, 3 pracowników do 
obsługi sprzętu drobnego (2 do obsługi zagęszczarek, 1 do obsługi pił do asfaltu), 3 pracowników 
- kierowców samochodów ciężarowych o ładowności pow. 10 ton (prawo jazdy wymaganej 
kategorii). Dysponują, co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami: - koparki 
jednonaczyniowe kołowe-3 szt., koparko -ładowarki 2 szt., - samochody ciężarowe o ładowności 
powyżej 10 ton-3 szt., - zagęszczarki-2 szt.,piły do asfaltu-1 szt.komplet systemu szalunków - 30 
mb- 1 kpl.,urządzenia do odwadniania wykopów-2 szt. Posiadają, co najmniej następujące 
doświadczenie: a) wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie: co najmniej 2 zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o łącznej 
wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł brutto; co najmniej 1 zadanie obejmujące budowę 
kanału kanalizacyjnego o średnicy min. DN 800 mm i długości min. L= 900,0 m, w ramach 
którego wykonano przewiert rurą o średnicy co najmniej DN 800 mm i długości min. 30,0 mb; co 
najmniej 1 zadanie obejmujące budowę nowego zbiornika retencyjnego, o pojemności całkowitej 
co najmniej 5500 m3 lub wykonała remont zbiornika retencyjnego o pojemności całkowitej co 
najmniej 10 000 m3. b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia, c) posiadają aktualną polisę OC z tytułu prowadzonej działalności z sumą 
gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiajacy oceni w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda: 
1.Wypełnionego i podpisanego DRUKU OFERTY (zgodnie z załączonym formularzem - 
ROZDZIAŁ 4); 2.Pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 3.Oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1); 4.Upoważnienia do podpisania 
oferty - jeżeli nie wynika z załączonego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 5.Dowodu wniesienia wadium w 
formie pieniężnej lub kopii innego dokumentu wadialnego (w przypadku wnoszenia wadium w 
innej formie niż w pieniądzu oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w Referacie 
Gospodarki Finansowej zgodnie z pkt. 10 rozdziału 1 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia); 6.Uproszczonego kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru 
robót (Kosztorys uproszczony pełni funkcję jedynie pomocniczą i to nie cena kosztorysowa, a 
cena ofertowa podana w formularzu ofertowym, będzie podlegała ocenie. Zamawiający dopuszcza 
rozbieżność między ceną kosztorysową a ceną ryczałtową (tj. ofertową) i nie będzie traktował jej 
jako uchybienia lub powodu odrzucenia oferty. Cena ofertowa jest ceną RYCZAŁTOWĄ, a zatem 
winna obejmować wszelkie elementy ceny zamówienia, w tym również nie objęte przedmiarem 
robót stanowiącym załącznik do SIWZ); 7.Wypełnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego 
realizacji zadania (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 5) - stanowiącego także załącznik do projektu 
umowy (realizację, a w szczególności płatności wszystkich 3 etapów budowy należy zaplanować 
zgodnie z zarezerwowanymi środkami finansowymi przez gminę Swarzędz w Wieloletnim 
Programie Inwestycyjnym na lata 2007-2009); II. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada 
uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega 
wykluczeniu, Zamawiający żąda: 1.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 



wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2.Aktualnych zaświadczeń 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III. W 
celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda: 1.Wykazu wykonanych robót 
budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (zgodnie z 
ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 i Rozdziałem nr 1 pkt 4.1), oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; 2.Wykazu niezbędnych do wykonania 
zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 
4 i Rozdziałem nr 1 pkt 4.1); 3.Wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 i Rozdziałem nr 1 pkt 
4.1 SIWZ); 4.Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (zgodnie z Rozdziałem nr 1 pkt 4.1 SIWZ), jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. IV. W celu potwierdzenia opisanego 
przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda: 1.polisy, a w przypadku jej 
braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (zgodnie z Rozdziałem nr 1 pkt 
4.1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kwestię dokumentów składanych na 
potwierdzenie w/w faktów określa §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 
2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

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.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 



Zamawiającego Rynek 1, 62-020 Swarzędz pok. 409.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2008 
godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1, 62-020 Swarzędz pok. 202.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


