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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430497-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Swarzędz: Roboty budowlane
2016/S 236-430497

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
Osoba do kontaktów: Adam Talaga, Milena Klupś, Sylwia Grąbczewska
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

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w
Swarzędzu wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną sanitarną – Etap II.

mailto:zamowienia@swarzedz.pl
http://bip.swarzedz.eu
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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: Swarzędz,
Os. Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców.
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
Budowa ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w
Swarzędzu wraz siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną – Etap II
w zakres którego wchodzą:
I. przebudowa ulicy:
roboty drogowe;
kanalizacja deszczowa,
roboty teletechniczne;
roboty elektryczne,
II. roboty wodociągowe i kanalizacyjne
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią:
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 – procedura przeprowadzania odbiorów sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych w obszarze działania Aquanet SA.
Instrukcja wypełniania Tabeli importu OT
Przetworzenie cyfrowe dokumentacji powykonawczej
Wytyczne dotyczące formy Protokołów odbioru oraz Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000, 45233120, 45100000, 45233252, 45232451, 45221244, 45233290, 45231300, 32521000,
32522000, 45314310, 45112710, 77310000

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: 4 585 454,22 PLN
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II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 190 (od udzielenia zamówienia)

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 137 000 PLN (słownie: sto trzydzieści
siedem tysięcy zł).
W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Wykonawca wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej
podanej w ofercie określonej w § 8 ust. 1 umowy, przy czym zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w zakresie kwoty o której mowa w § 8 ust. 1 lit. a) ustanowione zostanie na rzecz Gminy, a zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w zakresie kwot o których mowa w § 8 ust. 1 lit. b) ustanowione zostanie na
rzecz Aquanet.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Faktury częściowe oraz końcowe będą wystawiane oddzielnie dla robót związanych z:
a) z budową ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w
Swarzędzu – Etap II,
b) z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków,
Kościuszkowców w Swarzędzu – Etap II.
2. Rozliczenie za wykonane roboty związane z budową ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli
Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w Swarzędzu – Etap II nastąpi fakturami częściowymi
potwierdzonymi częściowymi protokołami odbioru robót, do wartości 80 % wynagrodzenia określonego w
umowie określonego § 8 ust. 1 lit. a)
3. Rozliczenie za wykonane prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w Swarzędzu – Etap II nastąpi fakturami częściowymi i
fakturą końcową potwierdzoną protokołem wystawioną w 2017 r.
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.
5. Faktury częściowe nie potwierdzone częściowym protokołem odbioru robót lub faktura końcowa nie
potwierdzona ostatecznym protokołem odbioru robót traktowane będą jako wystawione nieprawidłowo i zostaną
odesłane.
6. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę oraz zapłaty należności przez Zamawiającego będzie
protokół odbioru, o którym mowa w § 12 ust. 21 niniejszej umowy, zatwierdzony pisemnie przez Inspektora
Nadzoru powołanego przez Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 1 powyżej oraz przedstawiciela
zamawiającego, a także przekazanie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych certyfikatów, deklaracji zgodności
i atestów na wbudowane materiały.
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7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 15 zasady rozliczeń Stron ulegną
modyfikacji w taki sposób, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po dokonaniu przez Wykonawcę
koniecznych poprawek i ponownym sporządzeniu protokołu odbioru jak w ust. 1 niniejszego paragrafu.
8. Faktura za wykonane roboty będzie płatna przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, prawidłowo wystawiona
wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w § 12 pkt 10-12.
9. Warunkiem zapłaty należności z tytułu faktury końcowej, jest usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy
odbiorze końcowym wad i usterek i usunięcie niekompletności dokumentacji, w przypadku jej zaistnienia.
10. Podpisanie przez zamawiającego któregokolwiek z protokołów częściowych i zapłata jakiegokolwiek
wynagrodzenia za wykonane części robót nie może być traktowana, jako akceptacja tejże części robót,
albowiem roboty mogą zostać przyjęte jedynie w całości i jedynie w formie podpisania ostatecznego protokołu
robót wraz z ostatecznym rozliczeniem.
11. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

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

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: C) 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.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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.
6000 m² każda robota,
— co najmniej trzy roboty dotyczące budowy lub przebudowy nawierzchni bitumicznej o powierzchni min. 2800
m² każda robota,
— co najmniej trzy roboty dotyczące budowy oświetlenia ulicznego lub parkowego z min. 30 słupami
oświetleniowymi każda robota,
— co najmniej trzy roboty dotyczące budowy lub przebudowy sieci wodociągowej o długości min. 270 m każda
robota,
— co najmniej trzy roboty dotyczące budowy lub przebudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości min. 120
m każda robota,
— co najmniej trzy usług dotyczących zakładania terenów zieleni o wartości nie mniejszej niż 100 000 brutto
każda usługa.
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 Wykonawcy w zakresie
dotyczącym wykonania trzech robót nie podlega prostemu sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca
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składający ofertę wykaże się realizacją trzech wymaganych robót, albo jeden z uczestników konsorcjum
wykaże się realizacją trzech wymaganych robót, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego
doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy – podmiot
ten musi wykazać zrealizowanie trzech wymaganych robót w zakresie określonym powyżej.
Przy dokonywaniu oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna tylko budowy,
które zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców. Jako zakończenie zadania należy rozumieć
podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. W przypadku wartości wykonanych
robót podanej w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia wymaganego powyżej
warunku udziału w postępowaniu przeliczy te wartości na PLN wg średniego kursu złotego w stosunku do walut
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym zostało opublikowane
ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do
realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia:
kierownika budowy – uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń
zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.),
posiadającego minimum 4 letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy,
kierowników robót – osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z
dnia 7.7.1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.):- w zakresie sieci wodno-
kanalizacyjnych, – w zakresie robót elektrycznych, – w zakresie sieci telekomunikacyjnych, – osobę z
ukończonym kursem, szkoleniem lub szkołą 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. 2016 poz. 290) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
Uwaga: staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert.
(Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane przed rokiem 1994).

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

Sekcja IV: Procedura
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
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Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Okres gwarancji. Waga 20
3. Termin wykonania 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:
RZP.271-36/16

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.1.2017 - 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: 16.1.2017 - 10:30
Miejscowość:
Swarzędz, Rynek 1, pok. 410
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.3) Informacje dodatkowe
4.6. 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 Wykonawcy w zakresie
dotyczącym wykonania trzech robót nie podlega prostemu sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca
składający ofertę wykaże się realizacją trzech wymaganych robót, albo jeden z uczestników konsorcjum
wykaże się realizacją trzech wymaganych robót, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego
doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy – podmiot
ten musi wykazać zrealizowanie trzech wymaganych robót w zakresie określonym powyżej.
4.7. 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).
4.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
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4.12. Zamawiający ocenia, czy udostępnienie 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 ustawy Pzp.
4.18. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 poz. 184, 1618 i 1634) złożyli odrębne oferty, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
4.19. 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 wszystkich dokumentów i
oświadczeń wymienionych w pkt. 5.14 w SIWZ.
5.1. 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,
5.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemnie oświadczenie 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 „JEDZ”. JEDZ w pliku XML, jak również w wersji edytowalnej wypełniony przez
Zamawiającego w zakresie Części I zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z
SIWZ (Wykonawca może wykorzystać WZÓR „JEDZ” zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ).
Wg wzoru zawartego w powyższym załączniku, dokument „JEDZ” składa również każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz każdy podmiot udostępniający swoje zasoby, o którym mowa w
art. 22a ust. 1 ustawy.
Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ / ESPD) dostępna jest
pod poniższym adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-
zamowienia
5.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia wraz z ofertą pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz złożenia oświadczenia,
o którym mowa w ust. 5.2 dotyczącego tego podmiotu (w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ).
5.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz
oświadczenie, o którym mowa w ust. 5.2 dotyczącego każdego z Wykonawców występujących wspólnie (w
formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia).
5.5. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) podpisania
oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w
szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. 2014 poz. 1114 oraz 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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5.6. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z formularza JEDZ, do
oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo.
5.7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty
dotyczące podwykonawców (JEDZ).
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 5.8 SIWZ.
5.8. Wykonawca, o którym mowa w pkt 5.7 w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
powinien – na wezwanie zamawiającego – przedłożyć następujące dokumenty:
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 –
inne dokumenty;
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 4 do SIWZ);
c) 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.
5.9. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości,
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
5.10. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie
Zamówienia (JEDZ) odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie
dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim
przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na
których zdolnościach lub sytuacji finansowej Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w
Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ).
5.11. Wykonawca, o którym mowa w pkt 5.7 w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
powinien – na wezwanie zamawiającego – przedłożyć następujące dokumenty:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
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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;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 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;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
5.12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5.11 niniejszego rozdziału, tj.:
a) lit. a) – 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) lit. b-d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
b.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,
b.2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa 5.11, a) oraz 5.12, pkt. b.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 5.12 pkt. b.2) powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
5.13. 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. 5.12 pkt. a) i b) niniejszego
rozdziału 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
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samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
5.14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 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.
5.15. 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.
Postępowanie prowadzone jest wspólnie z Aquanet S.A. stosownie do art. 16 ust. 1(zakres prac dla
UMiG Swarzędz – Budowa ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków,
Kościuszkowców w Swarzędzu – Etap II; zakres prac dla Aquanet S.A. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w Swarzędzu – Etap II.
Termin zakończenia całości robót budowlanych ustala się w nieprzekraczalnym terminie do dnia: Termin
zakończenia całości robót budowlanych ustala się na 150 dni lub 170 dni lub 190 dni od dnia zawarcia umowy –
przewidziane jako jedno z kryterium oceny ofert w zależności od wyboru przez Wykonawcę.
Termin ostatecznego (końcowego) odbioru całości robót nastąpi do 30 dni od dnia zakończenia całości robót
budowlanych.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 12.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w
formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.
12.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
12.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
12.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy

www.uzp.gov.pl
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Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
12.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi
się
w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
12.7. Wykonawca konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności,
do
której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180
ust.
2. ustawy Prawo zamówień publicznych.

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:
5.12.2016
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