
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ KWATERY 2 SEKTORA II SKŁADOWISKA ODPADÓW
INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE DO ZAMKNIĘCIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072321490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 315 d

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgo.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ KWATERY 2 SEKTORA II SKŁADOWISKA
ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE DO ZAMKNIĘCIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94d086f4-af15-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048563/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07 12:20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.zgo.bielsko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.zgo.bielsko.pl,
https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wsp/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, e-PUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na e-PUAP. Wykonawca
posiadający konto na e-PUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do formularza do komunikacji.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-
PUAP). Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz formularza do komunikacji, wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków
dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na e-PUAP.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID
postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na
Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z
zakładki Postępowania.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, email: przetargi@zgo.bielsko.pl.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub
elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
pomocą poczty elektronicznej, na adres email przetargi@zgo.bielsko.pl. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi
być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
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3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że:1)
Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Zamawiający. Inspektorem
ochrony danych osobowych jest Pani Anna Charaszkiewicz, kontakt 43-300 Bielsko-Biała, ul.
Krakowska 315 d, e-mail: acharaszkiewicz@zgo.bielsko.pl;2) Państwa dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego;3) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym,
bankom, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne,
doradcze, podatkowe oraz podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne oraz innym
podmiotom uprawnionym na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74) przez określony czas
(art. 78);4) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych,
zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub
obrony przez ewentualnymi roszczeniami;5) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem, że:a) Skorzystanie przez osobę,
której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą;b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;c) Zamawiający udostępnia dane
osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.)),
zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w SWZ, do upływu terminu na ich wniesienie,6) W przypadku stwierdzenia,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,7) Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia,8)
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych,9) Państwa dane osobowe nie będą
przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 6/ZP/ZGO/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
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odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace mające na celu przygotowanie części/stoku północnego
kwatery 2 sektora II składowiska odpadów w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d do
zamknięcia.Planowany okres realizacji zadania to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z tym
jednak, iż Zamawiający preferuje prowadzenie prac w okresach wiosennym, jesiennym i
zimowym ze względy na konieczność niwelowania wszelkich uciążliwości mogącym im
towarzyszyć. Zakres przedmiotowych prac polega na:1. Wykonaniu pomiarów2. Zdjęciu
wierzchniej warstwy okrywowej.3. Odpowiednim uformowaniu powierzchni składowiska w tym
poprzez rozłożenie odpadów (ok. 23 000 m3) wraz z wypełnieniem dostępnej pojemności
nowymi odpadami składowanymi, z ich odpowiednią stabilizacją i zagęszczeniem.4. Miejscowym
odsłonięciu drenażu odcieków składowiskowych w celu sprawdzenia jego drożności (wykopie do
głębokości drenażu), celem umożliwienia sprawdzenia jego drożności, a następnie
doprowadzenie do stanu wyjściowego.5. Uformowaniu docelowym (wynikającym z projektu
zamknięcia i rekultywacji) północnego stoku kwatery II przedmiotowego obiektu.6. Ponowne
uzupełnienie do wymaganej grubości warstwy okrywowej.7. Potwierdzeniu osiągnięcia
wymaganego kształtu bryły składowiska zgodnie z założeniami projektu rekultywacji poprzez
wykonanie obmiaru geodezyjnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45222110-3 - Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze i ocenie ofert zamawiający kierować się będzie
następującymi kryteriami:1) Cena – 60%2) Czas reakcji na podjęcie „gotowości wykonania robót” –
40%24.2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:I
Kryterium ceny – 60% wg następującego wzoru:C – liczba przyznanych punktów w kryterium cena
Oferta z najniższą ceną C = -------------------------------- x 100 x znaczenie 60% Oferta badanaII
Kryterium czas reakcji na podjęcie gotowości wykonania robót – według zasad opisanych poniżej. W
tym kryterium Zamawiający będzie punktował czas reakcji na podjęcie gotowości do wykonania robót
wskazanych w ofercie Wykonawcy i wyrażony w godzinach od momentu otrzymania zlecenia przez
Wykonawcę. Przez pojęcie „Gotowość do wykonania robót” Zamawiający rozumie faktyczne
rozpoczęcie robót. Maksymalne punktowane przez Zamawiającego skrócenie czasu reakcji na podjęcie
gotowości do wykonania robót obejmuje czas do 18 godzin od momentu otrzymania zlecenia przez
Wykonawcę. Zaoferowanie przez Wykonawcę czasu reakcji dłuższego niż 24 godziny, będzie
skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Brak wskazania czasu reakcji w ofercie
skutkować będzie przyjęciem jako oferowanego czasu reakcji na poziomie 24 godzin od momentu
otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. Czas reakcji należy podać w pełnych godzinach. W przypadku
podania czasu w innych jednostkach niż pełne godziny, zostanie on przeliczony na godziny z
zastosowaniem zaokrąglania „w górę” do pełnych godzin, np. 23,3 godziny zostanie zaokrąglone do 24
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godzin. Wykonawca otrzymuje punkty według następujących zasad:- za zaoferowanie czasu reakcji na
podjęcie gotowości do wykonania robót do 18 godzin od momentu otrzymania zlecenia przez
Wykonawcę – 40 punktów;- za zaoferowanie czasu reakcji na podjęcie gotowości do wykonania robót
powyżej 18 godzin do 23 godzin od momentu otrzymania zlecenia przez Wykonawcę – 20 punktów;-
za zaoferowanie czasu reakcji na podjęcie gotowości do wykonania robót w ciągu 24 godzin od
momentu otrzymania zlecenia przez Wykonawcę – 0 punktów;Zamawiający udzieli zamówienia
wykonawcy, którego oferta:1) Odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie.2) Odpowiada
wszystkim wymaganiom zawartym w SWZ.3) Uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny
ofertNiezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i
nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,b) wykonawcach,
których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Czas reakcji na podjęcie „gotowości wykonania robót"

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie wyznacza
szczegółowych wymagań w odniesieniu do postawionego warunku.2. uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisówZamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do postawionego
warunku.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowejWykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej 100.000, 00
zł (słownie: sto tysięcy złotych).4. zdolności technicznej lub zawodowejWykonawca spełni
warunki, jeżeli wykaże, że:1) zrealizował następujące roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
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tym okresie w zakresie wykonywania tego typu prac na składowiskach odpadów, obejmujące:•
co najmniej trzy zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych ziemnych lub
przemieszczania odpadów w obrębie składowiska przy użyciu sprzętu ciężkiego wraz z
załadunkiem i transportem o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto,
prowadzonych na składowiskach odpadów.• co najmniej jedno zadanie polegające na budowie
aktywnego systemu odgazowania składowisk odpadów o wartości nie mniejszej niż 300 000,00
zł netto.• co najmniej jedno zadanie polegające na wykonywaniu wykopów o głębokości nie
mniejszej niż 12 m w warstwie składowanych odpadów.Do sporządzenia wykazu
zrealizowanych robót budowlanych należy wykorzystać Formularz nr 3do SWZ.2) posiada co
najmniej następujące narzędzia:• samochód samowyładowczy o ładowności do 16 ton - 1
sztuka. • spycharka gąsienicowa o mocy min, 110 kW – 1 sztuka.• koparka jednonaczyniowa na
podwoziu gąsienicowym, z łyżką o pojemności min. 1 m3 – 2 sztuki.• wozidła o ładowności min.
20 ton – 2 sztuki. Spycharka gąsienicowa i koparki jednonaczyniowe powinny być wyposażone
w sprawnie działającą wentylację kabinową wyposażoną w filtr z dodatkiem węgla aktywnego.Do
sporządzenia wykazu posiadanych narzędzi należy wykorzystać Formularz nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o
wartości co najmniej 100.000, 00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).Wykonawca spełni warunki, jeżeli
wykaże, że:1) zrealizował następujące roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w zakresie
wykonywania tego typu prac na składowiskach odpadów, obejmujące:• co najmniej trzy zadania
polegające na wykonaniu robót budowlanych ziemnych lub przemieszczania odpadów w obrębie
składowiska przy użyciu sprzętu ciężkiego wraz z załadunkiem i transportem o łącznej wartości nie
mniejszej niż 500 000,00 zł netto, prowadzonych na składowiskach odpadów.• co najmniej jedno
zadanie polegające na budowie aktywnego systemu odgazowania składowisk odpadów o wartości nie
mniejszej niż 300 000,00 zł netto.• co najmniej jedno zadanie polegające na wykonywaniu wykopów o
głębokości nie mniejszej niż 12 m w warstwie składowanych odpadów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych
środków dowodowych:Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast:Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o którym mowa w pkt 11.1 i 11.2 powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 11.1 i 11.2,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
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wykonawcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz nr 1 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN.Wadium
należy wnieść przed terminem składania ofert (w szczególności wadium w pieniądzu powinno
znajdować się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert).1.
Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2)
gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019.poz. 310 ze zm.)Wadium
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Bank BGŻ PNP Paribas SA nr 24
1750 1178 0000 0000 2224 2423 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg
nr 5/ZP/ZGO/2021 pn.: „Przygotowanie części północnej kwatery 2 Sektora II składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne do zamknięcia”. Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty
wadium ponosi Wykonawca. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać w
oryginale w postaci elektronicznej tj. dokument gwarancji lub poręczenia podpisany
elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub poręczyciela.Gwarancje lub
poręczenia muszą zobowiązywać gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na rzecz
zamawiającego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszą być nieodwołalne i ważne co
najmniej przez okres związania ofertą. Wadium powinno zabezpieczać uprawnienia
zamawiającego do zatrzymania wadium określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.Zwrot lub
zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zamawiający wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.Zabezpieczenie ustala się w
wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie wnosi się przed
zawarciem umowy.Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej
lub w kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;Zabezpieczenie wnoszone w
pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w
pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający
zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.W
trakcie realizacji umowy Wykonawca może, za zgodą Zamawiającego, dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 20.5. Zmiana formy
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zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości. Zwrot zabezpieczeniaZamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości:70% w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane (protokół zdawczo-odbiorczy).30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem
nieważności w przypadkach przewidzianych we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 1 do
SWZ lub po spełnieniu przesłanek przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. w
szczególności w art. 455 tej ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-15
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że:1) Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Zamawiający. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Anna Charaszkiewicz, kontakt 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d, e-mail: acharaszkiewicz@zgo.bielsko.pl;2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;3) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, bankom, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne, doradcze, podatkowe oraz podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne oraz innym podmiotom uprawnionym na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74) przez określony czas (art. 78);4) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami;5) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem, że:a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;c) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w SWZ, do upływu terminu na ich wniesienie,6) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia,8) Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych,9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: 6/ZP/ZGO/2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45222110-3 - Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze i ocenie ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:1)	Cena – 60%2)	Czas reakcji na podjęcie „gotowości wykonania robót” – 40%24.2.	Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:I Kryterium ceny – 60% wg następującego wzoru:C – liczba przyznanych punktów w kryterium cena Oferta z najniższą ceną C = -------------------------------- x 100 x znaczenie 60% Oferta badanaII Kryterium czas reakcji na podjęcie gotowości wykonania robót – według zasad opisanych poniżej. W tym kryterium Zamawiający będzie punktował czas reakcji na podjęcie gotowości do wykonania robót wskazanych w ofercie Wykonawcy i wyrażony w godzinach od momentu otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. Przez pojęcie „Gotowość do wykonania robót” Zamawiający rozumie faktyczne rozpoczęcie robót. Maksymalne punktowane przez Zamawiającego skrócenie czasu reakcji na podjęcie gotowości do wykonania robót obejmuje czas do 18 godzin od momentu otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. Zaoferowanie przez Wykonawcę czasu reakcji dłuższego niż 24 godziny, będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Brak wskazania czasu reakcji w ofercie skutkować będzie przyjęciem jako oferowanego czasu reakcji na poziomie 24 godzin od momentu otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. Czas reakcji należy podać w pełnych godzinach. W przypadku podania czasu w innych jednostkach niż pełne godziny, zostanie on przeliczony na godziny z zastosowaniem zaokrąglania „w górę” do pełnych godzin, np. 23,3 godziny zostanie zaokrąglone do 24 godzin. Wykonawca otrzymuje punkty według następujących zasad:- za zaoferowanie czasu reakcji na podjęcie gotowości do wykonania robót do 18 godzin od momentu otrzymania zlecenia przez Wykonawcę – 40 punktów;- za zaoferowanie czasu reakcji na podjęcie gotowości do wykonania robót powyżej 18 godzin do 23 godzin od momentu otrzymania zlecenia przez Wykonawcę – 20 punktów;- za zaoferowanie czasu reakcji na podjęcie gotowości do wykonania robót w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zlecenia przez Wykonawcę – 0 punktów;Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:1)	Odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie.2)	Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SWZ.3)	Uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofertNiezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:a)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,b)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: 2)	Czas reakcji na podjęcie „gotowości wykonania robót"
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej 100.000, 00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:1)	zrealizował następujące roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w zakresie wykonywania tego typu prac na składowiskach odpadów, obejmujące:•	co najmniej trzy zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych ziemnych lub przemieszczania odpadów w obrębie składowiska przy użyciu sprzętu ciężkiego wraz z załadunkiem i transportem o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto, prowadzonych na składowiskach odpadów.•	co najmniej jedno zadanie polegające na budowie aktywnego systemu odgazowania składowisk odpadów o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł netto.•	co najmniej jedno zadanie polegające na wykonywaniu wykopów o głębokości nie mniejszej niż 12 m w warstwie składowanych odpadów.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast:Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o którym mowa w pkt 11.1 i 11.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 11.1 i 11.2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 09:30
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 10:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-15



