
Swarzędz: Remont nawierzchni bitumicznych dróg, ulic i chodników na 
terenie miasta i gminy Swarzędz
Numer ogłoszenia: 29085 - 2010; data zamieszczenia: 11.02.2010
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: Remont 
nawierzchni bitumicznych dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy 
Swarzędz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest (CPV: 45233252-0, 45233142-6, 45233141-9). 
Zamówienie obejmuje remonty cząstkowe ulic, dróg i chodników o nawierzchni 
bitumicznej (asfaltowej) dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta 
Swarzędz oraz dróg gminnych na terenie miasta i gminy Swarzędz (wg bieżących 
potrzeb Zamawiającego). Zamówienie obejmuje: 1.Remont nawierzchni bitumicznej 
do 15 m2. 2.Remont nawierzchni bitumicznej ponad 15 m2 wraz z regulacją 
urządzeń podziemnych. 3.Remont nawierzchni bitumicznej z wykonaniem nowej 
konstrukcji o pow. poniżej 15 m2. 4.Remont nawierzchni bitumicznej z naprawą i 
wykorzystaniem podbudowy oraz uzupełnieniem do 20 % o pow. poniżej 15 m2. 
Wszelkie zlecenia będą przekazywane w formie pisemnej. Obowiązkiem wykonawcy 
jest zabezpieczenie prowadzonych robót poprzez prawidłowe ich oznakowanie 
zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (MP Nr 
24, poz. 184). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do 
poinformowania Zamawiającego o przystąpieniu do robót oraz wskazania ich 
lokalizacji wraz z planowanym terminem prowadzenia robót. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie wykonawczym, kosztorysie 
przedmiarowym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień 
uzupełniających

• Udzielenie zamówienia uzupełniającego nastąpi w przypadku wystąpienia 
robót tego samego rodzaju, na które znajdą się środki w budżecie (oraz w 
przypadku zaistnienia bieżących potrzeb w zależności od lokalnych 



uwarunkowań w tym zakresie).

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.31.42-6, 
45.23.31.41-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.12.2010.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców 
wniesienia wadium w wysokości 15000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia: nie

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

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że 
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu 
zamówienia: wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, co najmniej 3 roboty odpowiadające swoim rodzajem 
przedmiotowi zamówienia (remont nawierzchni bitumicznych dróg i/lub 
ulic) o wartości nie mniejszej niż 200000,00 zł brutto każda robota, 
potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dokumenty muszą 
potwierdzać wymagany zakres prac, ich wartość, datę wykonania i 
miejsce realizacji (remont nawierzchni bitumicznych dróg i/lub ulic o 
wartości nie mniejszej niż 200000,00 zł brutto każda robota),

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca wykaże, że dysponują odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - 
dysponują co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami: 



samochód ciężarowy: 2 szt., płyta wibracyjna do zagęszczeń: 2 szt., 
walec: 1 szt., pilarka do cięcia asfaltu: 1 szt., frezarka do asfaltu: 1 szt., 
znaki drogowe przenośne (A-11, A-12b, A-12c,A-14 - po 2 szt. każdego 
znaku), urządzenia bezpieczeństwa ruchu niezbędne do prawidłowego 
oznakowania przeprowadzanych robót (zapora drogowa U-20b - 2szt., 
U-3c - 1szt., U-3d - 1szt., taśma ostrzegawcza oraz pachołki drogowe - 
12 szt.). Wystarczającym będzie złożenie oświadczenia zgodnie z 
załącznikiem i treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
wykazu zgodnie z treściąWYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I 
URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY DO REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DYSPONOWANIA 
TYMI ZASOBAMI

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą 
uprawnienia do samodzielnego kierowania, nadzorowania i 
kontrolowania robót drogowych w pełnym zakresie - kierownik budowy 
z aktualną przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
ponadto, że dysponuje co najmniej osobami z uprawnieniami do obsługi 
ciężkich maszyn budowlanych w tym: samochód ciężarowy (prawo 
jazdy) - 2 osobami z uprawnieniami, płyta wibracyjna do zagęszczeń - 2 
osobami z uprawnieniami, walec - 1 osobą z uprawnieniami, pilarka do 
cięcia asfaltu - 1 osobą z uprawnieniami, frezarka do asfaltu - 1 osobą z 
uprawnieniami. Wykonawca zobligowany jest wypełnić załącznik 
POTENCJAŁ KADROWY WYKONAWCY- Wykaz osób które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówieniu i złożyć oświadczenie zgodnie z 
załącznikiem i treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 
przedłożyć:

• wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania 
spełniania warunku wiedzy i  doświadczenia,  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, z podaniem ich 
rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

• wykaz  narządzi,  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych 
dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji 
zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie  dysponowania  tymi 
zasobami 



• 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  dla  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:

•

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga ponadto: Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do 
udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia 
zakładu, urządzeń technicznych, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt II.2. 
SIWZ, wykonawca wskazał narzędzia, wyposażenia zakładu, urządzenia techniczne, 
którymi będzie dysponował (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 do SIWZ) Pisemnego 
zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt II.4. SIWZ, wykonawca 
wskazał osoby, którymi będzie dysponował (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6 do 
SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne 
tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 
osoby niepełnosprawne: nie

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy: nie

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 - Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 
62-020 Swarzędz, pokój 410..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 26.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i 
Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, Biuro Obsługi Interesanta - 
Kancelaria Urzędu (parter)..

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


