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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133135-2015: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 076-133135

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

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
Punkt kontaktowy: Zakład Gospodarki Odpadami S.A., ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała
Osoba do kontaktów: Piotr Prochot – w sprawach merytorycznych, Anna Wolak-Danecka – w sprawach
dotyczących zamówień publicznych
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

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
Rozbudowa budynku kompostowni o nadawę i dodatkowe 4 bioreaktory przy ul. Krakowskiej 315 d w Bielsku-
Białej w ramach Projektu pn.: „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej
i gmin powiatu bielskiego” Projekt Nr POIS.02.01.00-00-003/08.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Kod NUTS PL225

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133135-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:poczta@zgo.bielsko.pl
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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa budynku kompostowni o nadawę i dodatkowe cztery
bioreaktory przy ul. 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 315 d. 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
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.
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Szczegółowe informacje związane z opisem zamówienia przedstawiono w Części III SIWZ – Opisie Przedmiotu
Zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45200000, 45213280

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 9 826 470 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 70
2. Zastosowanie nieogranicznego materiału filtracyjnego biofiltra o żywotności przekraczającej 5 lat i zamkniętej
konstrukcji biofiltra. Waga 30

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: 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
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 22-034884 z dnia 31.1.2015
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 45-077160 z dnia 5.3.2015
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 34-057213 z dnia 18.2.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

15.4.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
ul. Warszawska 5
43-300 Bielsko-Biała
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34884-2015:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77160-2015:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57213-2015:TEXT:PL:HTML
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 7 360 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 9 826 470 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim: 
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt pn. „Budowa kompleksowego
systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego” PIOS.02.01.00-00.003/08.

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa

VI.3.2) 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 uPzp, 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.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.4.2015


