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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4426-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Swarzędz: Roboty budowlane
2018/S 004-004426
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Swarzędz
777-30-98-737
ul. Rynek 1
Swarzędz
62-020
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Grąbczewska
Tel.: +48 616512406
E-mail: zamowienia@swarzedz.pl
Faks: +48 616512211
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.swarzedz.eu
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.swarzedz.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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
Budownictwo i obiekty komunalne

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

Nazwa:
Budowa ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w
Swarzędzu wraz z siecią wodociągową i kanalizacja sanitarną – Etap III.
Numer referencyjny: WZP.271-55/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

06/01/2018
S4
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/8

Dz.U./S S4
06/01/2018
4426-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/8

Roboty budowlane
II.1.4)

Krótki opis:
Budowa ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w
Swarzędzu wraz siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną - Etap III.
W zakres którego wchodzą: I. przebudowa ulicy – zakres Gminy Swarzędz: roboty drogowe; kanalizacja
deszczowa, roboty teletechniczne; roboty elektryczne,
II. roboty wodociągowe i kanalizacyjne – zakres AQUANET S.A.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120
45100000
45233252
45232451
45221244
45233290
45231300
45231400
45316110
32520000
45314300
45112710
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Swarzędz - Os. Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia.
(- stanowi załącznik nr 1 do umowy.
Zamówienie obejmuje.
Budowa ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w
Swarzędzu wraz siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną - Etap III.
W zakres którego wchodzą:
I. przebudowa ulicy – zakres Gminy Swarzędz:
Roboty drogowe;
Kanalizacja deszczowa,
Roboty teletechniczne;
Roboty elektryczne,
II. roboty wodociągowe i kanalizacyjne – zakres AQUANET S.A.
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią:
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Dokumentacje techniczne dla poszczególnych branż,
Kosztorysy przedmiarowe dla poszczególnych branż,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż,
Karta gwarancyjna Aquanet SA,
Załącznik do uchwały Zarządu nr 236/42/III/2015 z dnia 16.4.2014 r. - procedura przeprowadzania odbiorów
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w obszarze działania Aquanet SA.
Obowiązki Wykonawcy:
Opracowanie projektu organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robót w rejonie prowadzonych robót wraz
z oznakowaniem objazdów związanych z prowadzonymi robotami. Projekt winien zostać zatwierdzony przez
właściwe jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi.
W przypadku wygaśnięcia terminu ważności warunków lub uzgodnień branżowych, wystąpienie oraz uzyskanie
aktualnych.
W przypadku konieczności usunięcia dodatkowych kolidujących drzew lub krzewów, Wykonawca niezwłocznie
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wykona inwentaryzację zieleni oraz na podstawie pełnomocnictwa
uzyska decyzje zezwalające na usunięcie zieleni kolidującej (jeśli będzie wymagana).
Informowanie zarządców gruntów o rozpoczęciu robót i ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenu
(uzyskanie zgód i opłat).
Informowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót, oraz ponoszenie
ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb.
Informowanie mieszkańców terenów objętych inwestycją o rozpoczęciu, zakończeniu i utrudnieniach
związanych z prowadzonymi pracami (w formie pisemnych ogłoszeń rozwieszanych w miejscach ogólnie
dostępnych na co najmniej 3 dni przed ich wystąpieniem).
Organizacja placu budowy.
Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca
wykonywania prac.
Obsługa geodezyjna w trakcie budowy.
Dostawa materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem.
Całkowite koszty zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę.
Utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku (zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia
21.3.1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2015 r. Poz. 460).
Przedmiot umowy - zakres AQUANET SA:
a) Roboty budowlane polegających na budowie sieci wodociągowej (od W21 do W63 wraz z przyłączami)
i kanalizacją sanitarną (od S1 do S11 wraz z przyłączami) na os. Czwartaków, Kościuszkowców,
Dąbrowszczaków w Swarzędzu – Etap III
b) Dokumentacja powykonawcza po zrealizowaniu Robót budowlanych,
c) Tabela importu OT po zrealizowaniu Robót budowlanych,
d) Archiwizacja cyfrowa po zrealizowaniu Robót budowlanych,
e) Zawarcie umowy na doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków z odbiorcami, dla których Aquanet SA
wybudował przyłącza kanalizacyjne w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego,
f) Opracowanie cyfrowej inwentaryzacji sieci
g) Uzyskanie w imieniu i na rzecz AQUANET SA Zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
(a jeżeli będzie to niezbędne z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie)
Punkty od b do g należy wykonać zgodnie z załącznikami stanowiącymi integralną część materiałów
przetargowych.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 190
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin zakończenia całości robót budowlanych ustala się najwcześniej na 150 dni najpóźniej 190 dni od daty
zawarcia umowy - termin zakończenia całości robót budowlanych stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową.
W wysokości minimum 4.000.000 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).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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.
5000 m2 (każda z robót),
— co najmniej trzy roboty dotyczące budowy lub przebudowy nawierzchni bitumicznej o powierzchni min. 2500
m2 (każda z robót),
— co najmniej trzy roboty dotyczące budowy oświetlenia ulicznego lub parkowego z min. 30 słupami
oświetleniowymi (każda robota),
— co najmniej trzy roboty dotyczące zakładania terenów zieleni o wartości nie mniejszej niż 150.000 brutto
(kazda robota),
— co najmniej trzy roboty dotyczące budowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 300 m
(każda z robót),
— co najmniej dwie roboty dotyczące budowy lub przebudowy sieci wodociągowej.
O długości min. 400 m wraz z przyłączami (każda z robót).
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b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do
realizacji zamówienia i pełnić będą następujące funkcje:
Kierownikiem 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,
Oraz.
Kierownikami robót:
Wodno-kanalizacyjnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia
7.7.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych.
Elektrycznych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie.
Z ustawą z dnia 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergrtycznych.
Telekomunikacyjnych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia
7.7.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
Z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji.
I urządzeń telekomunikacyjnych.
Osobę z ukończonym kursem, szkoleniem lub szkoła 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. 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 2016r., poz. 65).
(Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane przed rokiem 1994).
Uwaga: staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy zawarty Rozdziale 4 w SIWZ.

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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
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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.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/02/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/02/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz.
Rynek 1.
62-020 Swarzędz
Pok. 411.
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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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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:budowa kanalizacji deszczowej,budowa
kanalizacji sanitarnej z przyłączami,budowa sieci wodociągowej z przyłączami,budowa oświetlenia,roboty
elektroenergetyczne,roboty w zakresie zieleni,oznakowanie pionowe i poziome.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: Formularz ofertowy, JEDZ oraz dokument o którym mowa w
pkt. 4.6 SIWZ.
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 5.4 i 5.7 SIWZ.
Wykonawca, o którym mowa w pkt 5.3 Siwz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału.
W postępowaniu na wezwanie Zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:
Wykaz 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
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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 - inne dokumenty (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ);
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);
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
Oraz.
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;
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,
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,
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;
Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/01/2018
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