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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34884-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Bielsko-Biała: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2015/S 022-034884

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
ul. Krakowska 315 d
Osoba do kontaktów: w zakresie merytorycznym – Piotr Prochot, Grzegorz Fąferko w sprawach dotyczących
procedury zamówień publicznych Anna Wolak-Danecka
43-300 Bielsko-Biała
POLSKA
Tel.:  +48 338297590
E-mail: poczta@zgo.bielsko.pl
Faks:  +48 338297592
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zgo.bielsko.pl
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
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Rozbudowa budynku kompostowni o nadawę i dodatkowe cztery bioreaktory przy ulicy Krakowskiej 315 d
w Bielsku-Białej w ramach Projektu pn. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta
Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34884-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:poczta@zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl
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Wykonanie
Kod NUTS PL22

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
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa budynku kompostowni o nadawę i dodatkowe cztery
bioreaktory przy ulicy Krakowskiej 315 d w Bielsku-Białej w ramach Projektu pn. „Budowa kompleksowego
systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego” współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności Nr POIS.02.01.00-00-003/08.
Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlano-montażowe związane z rozbudową istniejącej kompostowni
odpadów biologicznie rozkładalnych wraz zapleczem socjalno-biurowym, wchodzącej w skład Zakładu
Gospodarki Odpadami w Bielsku Białej – Lipniku ul. Krakowska 315d. Zakład spełnia wymagania Najlepszej
Dostępnej Techniki (BAT), stąd też realizowane zadanie inwestycyjne również musi spełnić te wymogi.
Wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca otrzyma od Zamawiającego kompletny i uzgodniony projekt
budowlany rozbudowy kompostowni wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Zakładzie Gospodarki Odpadami
w Bielsku-Białej Lipniku.
Zamawiający dopuszcza rozbudowę kompostowni polegającą na zintegrowaniu technologicznym nowych
obiektów (bioreaktorów) z aktualnie pracującą instalacją, jednak pod warunkiem zagwarantowania właściwej
pracy całej powstałej w ten sposób instalacji oraz udzielenia gwarancji na wszystkie jej połączone elementy, jak
i dopuszcza budowę odrębnego systemu technologicznego dla planowanych dodatkowych 4 bioreaktorów.
Nowa instalacja kompostowania/stabilizacji tlenowej będzie przetwarzała:
— odpady zielone (odpady ogrodowe – trawa liście, gałęzie, byliny itp.),
— odpady biodegradowalne w postaci tzw. odpadów „mokrych” (zanieczyszczone odpady kuchenne, liście
trawa gałęzie, środki higieniczne, ręczniki papierowe itp.),
— frakcję 0-80 wydzieloną na sortowni.
Główny strumień odpadów stanowić będą odpady biodegradowalne tzw. „mokre”, których skład obrazuje
sprawozdanie z badania morfologii tych odpadów, będące załącznikiem do przedmiotowego dokumentu.
W oparciu o w/w projekt budowlany i pozwolenie na budowę, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz
niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia i złożoną ofertę, Wykonawca opracuje szczegółowy projekt wykonawczy,
który przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.
W zakresie przygotowania realizacji przedmiotowego zamówienia został wykonany Projekt Budowlany
rozbudowy kompostowni z zapleczem socjalno – biurowym na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A.
w Bielsku-Białej w ramach projektu pn. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta
Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego.”
W ramach rozbudowy kompostowni wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Zakładzie Gospodarki Odpadami
Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej realizowane będą obiekty wyszczególnione w projekcie budowlanym.
Prace związane z rozbudową kompostowni odpadów biologicznie rozkładalnych obejmują:
— budowę hali przyjęcia odpadów biodegradowalnych i ich przygotowania do procesu kompostowania wraz
zamontowaniem wymaganego wyposażenia technologicznego, (w tym do dezodoryzacji) dostarczonego przez
Wykonawcę,
— budowę czterech bioreaktorów do kompostowania/stabilizacji tlenowej bioodpadów wraz dostawą oraz
zamontowaniem kompletnego wyposażenia technicznego, niezbędnego do prawidłowego prowadzenia
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procesu technologicznego, gwarantującego otrzymanie kompostu/stabilizatu odpowiadającego obowiązującym
wymogom prawnym, a także wyposażenie nowo zbudowanych bioreaktorów,
w niezbędne oprogramowanie komputerowe do sterowania przebiegiem procesu kompostowania odpadów,
zbliżonym do programu kontrolującego pracę już funkcjonujących komór, co zagwarantuje prawidłowe
funkcjonowanie całej kompostowni,
— budowę układu oczyszczania powietrza z płuczka wodną i filtrem biologicznym wraz wypełnieniem jego
złoża,
— budowę budynku zaplecza socjalno-biurowego wraz z wyposażeniem.
Szczegółowe informacje związane z opisem zamówienia przedstawiono w Części III SIWZ – Opisie Przedmiotu
Zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45200000, 45213280

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:

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
Okres w miesiącach: 7 (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:
I. Wysokość wadium.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 150 000 PLN (słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy PLN).
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275).
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub
poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Gwarancja lub poręcznie powinny
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gwarantować wypłatę kwoty wadium bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 u.p.z.p.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 24 1750 1178 0000 0000 2224 2423
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” –
przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale
dołączonym do oryginału oferty.
4. Termin wniesienia wadium:
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 u.p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Zwrot wadium.
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a u.p.z.p.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem
składania ofert.
4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
6. Zatrzymanie wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw,
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy, lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w Ofercie;
3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy;
4) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
II. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
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2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
pełnej wysokości niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej
podpisaniem.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 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 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 24 1750 1178 0000 0000 2224 2423
3) W przypadku wniesienia w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia;
4) 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.
5) Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi być przed podpisaniem umowy
zaakceptowane przez Zamawiającego. Wymaga się, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było
bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy
złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego.
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art.
94 ust. 3 u.p.z.p.;
7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.;
8) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach wymienionych w art. 148 ust 1
u.p.z.p.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie należytego Wykonania umowy w następujący sposób:
a) 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po dokonaniu wolnego od wad Odbioru Końcowego i po
podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego,
b) 30 % kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolnione najpóźniej w 15 dniu
po upływie okresu rękojmi za wady, po przedstawieniu przez Wykonawcę Protokołu Odbioru Pogwarancyjnego
podpisanego przez Zamawiającego. Jeżeli odbiór pogwarancyjny wykaże wady, zabezpieczenie zostanie
zwolnione po ich usunięciu.
Gwarancje
Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot umowy na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu
Odbioru Końcowego oraz rękojmi za wady na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru
Końcowego. Wykonawca udziela gwarancji jakościowych w odniesieniu do sprawności technologicznej instalacji
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w okresie minimum 36 miesięcy oraz udziela gwarancji na oprogramowanie w okresie 60 miesięcy od dnia
przekazania Zamawiającemu oprogramowania.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać:
wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz wynikające z wizji lokalnej,
wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.
2. Walutą oferty jest złoty polski. Zamawiający wymaga, aby oferta cenowa zawierała:
a) cenę netto, kwotę podatku VAT (wg obowiązujących przepisów) oraz cenę brutto.
b) dla Wykonawców zagranicznych (tj. Wykonawców nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i niepodlegających obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik
VAT czynny w RP – wg stanu aktualnego w dacie składania oferty): cenę netto w (zł), z zastrzeżeniem
postanowień lit. c) poniżej;
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i
zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania
Pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy. Pełnomocnik mający siedzibę lub
miejsce zamieszkania na terytorium RP lub podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT
czynny w RP (wg stanu aktualnego w dacie składania oferty), składa ofertę cenową zgodnie z wymaganiami pkt
2) lit. a) zaś pełnomocnik nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający
obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP (wg stanu aktualnego w dacie składania
oferty), składa ofertę cenową zgodnie z wymaganiami pkt 2) lit. b).
3. Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty zawiązane z realizacją
zamówienia.
4. Dla celów przeprowadzenia postępowania, w tym porównania ofert oraz obliczenia należnej kwoty
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający, w przypadku, o którym mowa w pkt 2) lit. b)
powyżej, doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawcy zagranicznego kwotę podatku VAT, jaki byłby należny wg
obowiązujących w RP przepisów prawa, w tym z uwzględnieniem postanowień art. 91 ust. 3a ustawy.
5. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego IDW.
Kwoty w poszczególnych pozycjach Formularza Oferty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
6. Umowa będzie zawarta z ceną wyrażoną w złotych polskich i rozliczana w złotych polskich.
7. Cena podana w Ofercie jest ceną ryczałtową, stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie
może ona podlegać jakimkolwiek zamianom z jakiegokolwiek powodu.
8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej
SIWZ, tj.: we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Na potwierdzenie spełnienia tych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
— oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do
niniejszej IDW;
— oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1. u.p.z.p. – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej IDW.
Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:
1) listy podmiotów należących do grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca (dla grupy kapitałowej
przyjmuje się znaczenie nadane przepisami ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów) albo
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;
2) aktualnego 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 w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 u.p.z.p.,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 u.p.z.p.,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 u.p.z.p.,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10–11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5–8, 10–11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3.8, 8.3.9, 8.3.10 i 8.3.12 SIWZ IDW, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3.11 i 8.3.13, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 8.5 i 8.6, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionych nie wcześniej niż w
terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za
zgodność z oryginałem” przez wykonawcę zgodnie z § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 907). Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż
PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP)
obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: co najmniej 4 000 000 PLN.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach
finansowych wykonawca polega, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, że
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności za dowód uznaje się
pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
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okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania podmiotu. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi
zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą
na budowie i uruchomieniu co najmniej jednej instalacji do kompostowania intensywnego wyposażoną w
bioreaktory w systemie zamkniętym w konstrukcji żelbetonowej o przepustowości min. 10 000 Mg/rok
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada która posiada uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów;
2. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót, która posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
3. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, która posiada uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane, Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za spełniony również przez osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m. in. ustawa
z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej).
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia:
— wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunki określone
w pkt 8.2. a) z podaniem ich rodzaju i przepustowości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do
niniejszej IDW);
Dowodami, o których mowa powyżej (w pkt 8.3.3. siwz), są:
1) poświadczenie;
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego wykonania.
Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, że
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności za dowód uznaje się
pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
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okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania podmiotu. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
Ponadto Wykonawca przedstawi:
— wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do siwz.
Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów zobowiązany
jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności za
dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie powinno być podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
— oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia; (na etapie składania ofert nie jest wymagane złożenie kopii dokumentów potwierdzających
posiadane uprawnienia).

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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 70
2. Zastosowanie nieorganicznego materiału filtracyjnego biofiltra, o żywotności przekraczającej 5 lat i zamkniętej
konstrukcji biofiltra. Waga 30

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:
3/ZP/ZGO/2015

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
9.3.2015 - 09:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
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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
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 9.3.2015 - 10:00
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
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Budowa kompleksowego systemu
gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego. Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

VI.3) Informacje dodatkowe
— Wykonawca w ramach oferty przedstawi część merytoryczną zawierającą opis metody zastosowania
nieorganicznego materiału filtracyjnego biofiltra o żywotności przekraczającej 5 lat i zamkniętej konstrukcji
biofiltra.
— Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca w
okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 7 000 000 PLN (słownie złotych: siedem
milionów złotych). Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
na ww. kwotę w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania starej polisy
przedłoży nowy dokument pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy.
— Wykonawca w terminie 5 dni od zawarcia umowy przedłoży dokument ubezpieczenia budowy
potwierdzający, że budowa jest ubezpieczona od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych
oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy
na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000 PLN (słownie złotych: pięć milionów). Wykonawca jest zobowiązany
do utrzymywania ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych
oraz od odpowiedzialności cywilnej na ww. kwotę w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed
zakończeniem obowiązywania starej polisy przedłoży nowy dokument pod rygorem wstrzymania budowy z winy
Wykonawcy.
Zmiany do umowy:
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem
nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron
do wprowadzenia zmiany.
3. Niezależnie od treści innych zapisów niniejszej Umowy, zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do
treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków:
3.1. zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy:
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a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: warunki atmosferyczne
uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, badań
archeologicznych, dokonywanie odbiorów;
b) klęski żywiołowe;
c) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w
szczególności:
(i) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;
(ii) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie
podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części;
d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
(i) wstrzymanie realizacji Przedmiotu umowy przez Zamawiającego;
(ii) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
e) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
(i) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
itp.;
(ii) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w
dokumentacji projektowej,
(iii) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt
4 Prawa budowlanego,
f) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie
przewidywano przy zawieraniu umowy,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3.1. lit. a)–f) termin wykonania
Przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia jego wykonania
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
3.2. zmiany sposobu realizacji zamówienia, w szczególności:
a) konieczność zrealizowania Przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy. W przypadku
dostarczenia w wyniku zmiany materiałów, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw,
certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą
wymagane wobec materiałów zastępujących te wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej;
b) konieczność wykonania robót zamiennych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania całości
Przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu użytkowego;
c) konieczność wykonania robót/prac wynikających z zaleceń organów administracji (np. Nadzór budowlany),
wydanych po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia.
Zmiany, o których mowa w pkt 3.2 lit. a)–c), mogą stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia, o którym
mowa w § 9 ust. 1 Umowy.
3.3. pozostałe zmiany:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
b) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany
innych postanowień Umowy lub jako zmiana samoistna;
c) zmiana części zamówienia, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne
części zamówienia, w tym również części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie;
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d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy
planowanymi świadczeniami.
W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanej w 3.3) lit. a) wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 1
Umowy, może zostać zmienione.
4. W celu dokonania zmian w niniejszej Umowie Strony zawrą aneks.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu miesięcznych raportów w terminie do
piętnastego dnia następnego miesiąca w wersji papierowej i elektronicznej. Raport miesięczny zawierał będzie
informacje o stanie realizacji prac ze szczególnym uwzględnieniem informacji o potencjalnych zagrożeniach w
realizacji Zadania. Wzór raportu opracuje Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy i przedłoży
go do akceptacji Zamawiającego.
Wynagrodzenie wypłacone będzie Wykonawcy częściowo, nie częściej niż raz w miesiącu i proporcjonalnie
do wykonanych prac oraz zrealizowanych dostaw materiałów, na podstawie zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 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 u.p.z.p., albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.1.2015


