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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. , ul. Komunalna 4, 87-800

Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 4121805, faks 054 4121804.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.saniko.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa instalacji do biologicznego, tlenowego

przetwarzania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć

Kujawski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Przedmiotem zamówienia jest

budowa instalacji do biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunalnych o przepustowości 35 000 Mg

na rok wraz z infrastrukturą techniczną dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski. Przedmiotowa instalacja

ma na celu wdroŜenie w RZUOK w Machnaczu technologii polegającej na przetwarzaniu odpadów w procesie:

biostabilizacji tlenowej, biosuszenia lub opcjonalnie kompostowania. Szczegółowy opis technologii precyzuje

załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający oczekuje instalacji opartej na zestawie boksów Ŝelbetowych z

napowietrzaniem strumieniem powietrza od dołu i odprowadzaniem gazów poprocesowych poprzez membranę

przepuszczającą powietrze, która jest jednocześnie wodoodporna i zapewnia odpowiednie oraz stałe warunki

podczas procesu tlenowej stabilizacji. Membrana powinna być montowana do murków oporowych za pomocą lin i

haków, które to Wykonawca dostarczy w ramach niniejszego zamówienia. NaleŜy zapewnić, aby membrana miała

bezpośredni kontakt ze stabilizowanym materiałem. Ponadto naleŜy zapewnić odpowiedni mikroklimat poprzez

cały czas trwania procesu stabilizacji poprzez utrzymanie zadanych warunków stabilizacji. Membrana powinna

składać się z trzech warstw. Zewnętrzna warstwa wykonana z 100 PES przystosowana oraz odporna na
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rozrywanie i stabilna na promieniowanie UV. Środkowa warstwa winna zapewnić wymagane funkcje i posiadać

mikroporowatość pozwalającą przepuszczać powietrze oraz parę wodną, jednocześnie będąc wodoodporną

membraną ePTFE. Trzecia warstwa winna być powłoką aktywną pełniącą funkcje ochronne wykonana PES.

Boksy napełniane będą ładowarką kołową do wysokości 2,7 m. Po napełnieniu przy wykorzystaniu urządzenia do

odwijania membran, zostanie ona rozciągnięta na usypaną pryzmę i proces stabilizacji zostanie rozpoczęty.

System sterowania reguluje napowietrzanie oraz kontroluje temperaturę tak, aby zapewnić całkowitą higienizację

materiału stabilizowanego. Zamawiający wymaga, aby pełne wyposaŜenie technologiczne powyŜej

wyspecyfikowane i opisane, zostało dostarczone przez jednego dostawcę, który będzie odpowiedzialny za

gwarancje jakościowe zastosowanych materiałów i urządzeń, jak równieŜ za efekt procesu biologicznej stabilizacji.

Wyklucza się zastosowanie instalacji i rozwiązań prototypowych. Zamawiający wyklucza moŜliwość zastosowania

maszyn, urządzeń i wyposaŜenia oraz rozwiązań technologicznych (konstrukcyjnych) mających charakter

prototypowych. 2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Budowę: czternastu boksów w konstrukcji Ŝelbetowej

słuŜących do magazynowania oraz przetwarzania odpadów, posadzki Ŝelbetowej, będącej fundamentem dla

boksów oraz placem manewrowym, o powierzchni ok. 8020 m2, drogi dojazdowej betonowej o szerokości 5,0 m i

długości 72,90 m, ogrodzenia systemowego stalowego. Budowę kanalizacji odciekowej wraz z przepompownią,

Budowę infrastruktury technicznej elektrycznej, m.in. zasilenie przepompowni, oświetlenie terenu, Dostawę i

montaŜ urządzeń będących elementem przedmiotowego systemu tlenowego przetwarzania odpadów tj. 14

wentylatorów o mocy min. 3 max 5 kW kaŜdy, 14 zestawów rozdzielaczy, 56 kanałów napowietrzających o

dlugości łącznej 1960 m, 14 sond temperatury o długości 1,5 m, 14 membran, 2 szt. urządzenia do nawijania,

odwijania membran, 14 szt. szaf sterujących, system nadzoru, kontroli i dokumentacji procesu. Opracowanie

wniosku celem uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia sektorowego na przetwarzanie odpadów, zgodnie

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) dla całej instalacji mechaniczno -

biologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem bilansu zagospodarowania odpadów w procesie odzysku

oraz unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie, o którym mowa wyŜej w terminie,

określonym w rozdz. IV pkt. a) niniejszej umowy. 3. Wymagania szczegółowe: 1. W ramach prac w branŜy

budowlanej naleŜy wykonać: czternaście boksów w konstrukcji Ŝelbetowej słuŜących do magazynowania oraz

przetwarzania odpadów - przedmiotowe boksy winny być zlokalizowane naprzeciw siebie w dwóch kolumnach po

siedem sztuk. Boksy winny posiadać Ŝelbetonowe ściany wylewane na mokro o grubości 30 cm i wysokości 1,50

m oraz ciągłej ściany tylnej o wysokości 3,00 m i grubości 0,30 m, na której zostanie zamontowana odwijarka do

membran. Proponowany sposób budowy ścian boksów umoŜliwia wykonanie przegród dla odpadów o wysokości

składowania do 2,7 m, szerokości 8 m i długości 35 m. posadzkę Ŝelbetową, będącą fundamentem bezpośrednim

dla boksów, oraz plac manewrowy dla pracujących cięŜkich maszyn. Grubość posadzki winna wynosić 20 cm.

Posadzkę projektuje się jako posadzkę zbrojoną ortogonalnie, dwoma siatkami zbrojenia górną oraz dolną z

dodatkowym zbrojeniem krawędziowym. W posadzce przewiduje się cztery Ŝebra podłuŜne z uwagi na

występowanie kanałów aeracyjnych. Wysokość Ŝebra winna wynosić 44 cm natomiast rozstaw osiowy Ŝeber na

1,50 m. Obszar posadzki znajdujący się bezpośrednio przed boksami Ŝelbetowymi, łączącymi je z projektowaną

drogą dojazdową. drogę dojazdową betonową o szerokości 5,0 m i długości 72,90 m. ogrodzenie systemowe,

stalowe - słupki stalowe w rozstawie osiowym 2,0-2,5 m z wypełnieniem panelami stalowymi, długość całkowita
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ogrodzenia około 213 m. W ramach prac w zakresie instalacji sanitarnej naleŜy wykonać: instalację

odprowadzenia odcieków, bezodpływowy zbiornik na odcieki o pojemności 11m3, instalację kanalizacji deszczowej

wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji deszczowej, separator substancji ropopochodnych z osadnikiem,

instalację wody uŜytkowej do polewaczek. W ramach prac w zakresie instalacji elektrycznych naleŜy wykonać:

zasilanie obiektu w energię elektryczną, oświetlenie terenu: linie kablowe z latarniami, osiem latarni w tym jedną z

dwoma oprawami, system dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej. Wymagania uzupełniające 1) Szczegółowy

zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Dokumentacja projektowa w swoim zakresie obejmuje: projekty budowlane, projekt wykonawczy, przedmiary

robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 2) W przypadku, gdy w którejkolwiek części projektu

budowlanego, wykonawczego, przedmiarach robót lub w SIWZ lub w innych dokumentach odnoszących się do

przedmiotu niniejszego zamówienia znajduje się wskazanie dotyczące znaków towarowych, patentów lub

pochodzenia, Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równowaŜnych przy realizacji przedmiotu

zamówienia to znaczy takich samych lub lepszych pod względem jakości i funkcjonalności oraz warunków i

kosztów eksploatacji jak te opisane w dokumentacji projektowej czy teŜ innych dokumentach odnoszących się do

przedmiotu niniejszego Zamówienia. 3) Wymaga się, aby instalacja biologicznego przetwarzania odpadów

komunalnych - zmieszanych będąca przedmiotem niniejszego zamówienia spełniała wymagania Rozporządzenia

Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych

odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052), na dowód czego Wykonawca załączy do oferty stosowne

oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 14 do niniejszej SIWZ. 4) Wykonawca załączy do oferty minimum

1 badanie przeprowadzone przez akredytowane laboratorium potwierdzające, Ŝe oferowana przez Wykonawcę

instalacja spełnia wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11

września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

(Dz.U.2012.1052). 5) Wymaga się, aby zgodnie z zapisami zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,

przy budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów zastosowano sprawdzone i wielokrotnie

stosowane w roŜnych warunkach rozwiązania technologiczne, spełniające wymagania BAT. Wykonawca załączy

do oferty oświadczenie dostawcy technologii. 6) Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia w ofercie

kalkulacji kosztów eksploatacji instalacji biologicznego przetwarzania o przepustowości 35 000 Mg/rok będącej

przedmiotem niniejszego postępowania. Przedmiotowa kalkulacja winna być dokonana na formularzu stanowiącym

załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 7) Wykonawca do oferty załączy wykaz proponowanego wyposaŜenia i

urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz Karty Katalogowe Urządzeń. Wykaz winien zostać sporządzony

na formularzu stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ 8) Wszystkie uŜyte materiały powinny posiadać odpowiednie

atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami. 9) Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot

zamówienia z naleŜytą starannością w zakresie, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, na zasadach

określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 10) Zamawiający wymaga aby

Wykonawcy zapoznali się szczegółowo z terenem budowy przed złoŜeniem oferty. Warunki i okres gwarancji i

rękojmi: 1) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i montaŜowe oraz uŜyte do

wykonania przedmiotu Umowy materiały na okres min. 36 miesięcy, liczone od dnia odbioru końcowego zadania

potwierdzonego protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie strony umowy. 2) Wykonawca udzieli
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gwarancji jakości na dostarczone urządzenia/maszyny na okres 24 miesięcy liczonych od dnia odbioru końcowego

zadania potwierdzonego protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie strony umowy. Gwarancja

jakości na dostarczoną membranę powinna wynosić 48 miesięcy liczone od dnia odbioru końcowego zadania

potwierdzonego protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie strony umowy. 3) Czas serwisu

Wykonawcy (czas przystąpienia do usuwania wad od chwili powzięcia wiadomości o wadach i awariach) wynosi

maksymalnie 72 godziny. 4) Wykonawca udzieli min. 5-letniego okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane,

liczone od dnia odbioru końcowego zadania potwierdzonego protokołem odbioru końcowego podpisanym przez

obie strony umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został sprecyzowany w rozdz. III SIWZ.

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Toruniu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.30.00-9, 45.23.13.00-8,

45.26.23.10-7, 45.26.23.11-4, 45.31.51.00-9, 45.32.00.00-6, 45.34.20.00-6, 42.99.66.00-0, 45.11.12.50-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100.000,00 PLN

(słownie: sto tysięcy złotych). 2. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: -

pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym ze

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach

ubezpieczeniowych, - 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 (Dz.U. z roku 2007 Nr 42, poz.

275, z póz. zm.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca winien wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty polegające na

budowie lub rozbudowie co najmniej dwóch instalacji do biologicznej stabilizacji odpadów na terenie

Polski działających nieprzerwanie przez okres min. 12 m-cy, z zastosowaniem technologii

membranowej, w której membrana ma bezpośredni kontakt ze stabilizowanym materiałem i w których
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to produkt (stabilizat) uzyskał wymagania określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z

dnia 11 września 2012 r. (Dz.U.2012.1052), z czego minimum jedna instalacja winna posiadać

wydajność min. 20 000 Mg/rok i minimum jedna instalacja o wartości min. 5.000.000,00 PLN netto.

Zamawiający zaakceptuje takŜe doświadczenie jeŜeli przedmiotem zamówienia były dostawy, w

rozumieniu Prawa zamówień publicznych, obejmujące instalacje do biologicznej stabilizacji odpadów,

która to spełnia powyŜsze wymagania Zamawiającego.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi dysponować potencjałem kadrowym -

własnym lub wyraŜającym gotowość do współpracy, który będzie uczestniczyć w wykonaniu niniejszego

zamówienia i będzie odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia a takŜe zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami, dla następujących stanowisk: 1. Kierownik Kontraktu (Przedstawiciel

Wykonawcy) - co najmniej 1 osoba posiadająca następujące kwalifikacje: wykształcenie wyŜsze, co

najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym pełniła funkcję kierownika kontraktu na co najmniej 2

zadaniach inwestycyjnych, w tym co najmniej jedno o wartości min. 5.000.000,00 zł netto. 2. Kierownik

budowy - co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w

zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń,

niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie wyŜsze techniczne, co najmniej 5

lat doświadczenia zawodowego, w tym pełniła funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub

inspektora nadzoru na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym, posiadać waŜne uprawnienia do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo

budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 z późniejszymi

zmianami) lub waŜne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 3. Kierownik robót

sanitarnych - co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w

zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń,

niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie wyŜsze techniczne, co najmniej 5

lat doświadczenia zawodowego, w tym pełniła funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub

inspektora nadzoru na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym, posiadać waŜne uprawnienia do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane

oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
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funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub waŜne odpowiadające im

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów. 4. Kierownik robót elektrycznych - co najmniej 1 osoba do

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych - bez ograniczeń, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:

wykształcenie wyŜsze techniczne, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym pełniła funkcję

kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym,

posiadać waŜne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w

zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy -

Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub waŜne

odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 5. Technolog, co najmniej 1 osoba posiadająca

następujące kwalifikacje: wykształcenie techniczne z zakresu rolnictwa, inŜynierii środowiska lub

inŜynierii sanitarnej, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku związanym z

wykonywaniem lub nadzorowaniem wykonywania prac związanych z technologią ochrony środowiska w

tym pełniła funkcję technologa rozruchu (lub czynności równowaŜne) na co najmniej 1 instalacji

biologicznej stabilizacji odpadów o przepustowości min. 20.000 Mg na rok. UWAGA: Zamawiający

dopuszcza moŜliwość łączenia następujących funkcji: połączenia kierownika kontraktu i kierownika

budowy, połączenia funkcji kierownika budowy z kierownikiem robót branŜowych, połączenia funkcji

kierowników robót branŜowych, pod warunkiem spełnienia przez proponowaną osobę wymagań dla

przedmiotowych funkcji.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe: - średnio roczny przychód netto ze

sprzedaŜy towarów i usług za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wyniósł min. 10.000.000,00 PLN netto - posiada środki finansowe lub zdolność

kredytową w wysokości co najmniej 7.000.000,00 PLN. - posiada opłaconą polisę potwierdzającą, Ŝe

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 10.000.000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:
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wykaz robót  budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób naleŜyty oraz wskazujących,  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a

takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  Ŝe  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

sprawozdanie  finansowe w  części,  a  jeŜeli  podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta  zgodnie z

przepisami o rachunkowości, równieŜ opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w

przypadku  wykonawców  niezobowiązanych  do  sporządzania  sprawozdania  finansowego,  innych

dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i naleŜności – za okres nie dłuŜszy niŜ ostatnie 3 lata

obrotowe, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert  albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

sprawozdanie  finansowe w  części,  a  jeŜeli  podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta  zgodnie z

przepisami o rachunkowości, równieŜ opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w

przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów

określających obroty oraz zobowiązania i naleŜności – za okres nie dłuŜszy niŜ ostatnie 3 lata obrotowe, a

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niŜ
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3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  Ŝe  inny  podmiot  jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  Ŝe wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  Ŝe  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  Ŝe uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.  24 ust.  1 pkt 10 i 11

ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niŜ  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=61...

8 z 12 2014-03-21 16:48



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy

przed  upływem terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału w  postępowaniu o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

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  -

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym

wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć:
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inne dokumenty

1.  Wykaz  WyposaŜenia  i  Urządzeń  objętych  przedmiotem  zamówienia  wraz  z  załączonymi  Kartami

Katalogowymi Urządzeń (Załącznik  nr  13  do SIWZ).  2.  Oświadczenie Wykonawcy o  spełnieniu przez

oferowaną  Zamawiającemu instalację  biologicznego przetwarzania  zmieszanych odpadów  komunalnych

będącą  przedmiotem  niniejszego  zamówienia,  wymagań,  określonych  w  Rozporządzeniu  Ministra

Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych

odpadów  komunalnych  (Dz.U.2012.1052)  (Załącznik  nr  14  do  SIWZ).  3.  Minimum  1  badanie

przeprowadzone  przez akredytowane  laboratorium potwierdzające,  Ŝe  oferowana  przez  Wykonawcę

instalacja spełnia wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11

września  2012  r.  w  sprawie  mechaniczno-biologicznego  przetwarzania  zmieszanych  odpadów

komunalnych (Dz.U.2012.1052). 4. Próbka membrany o wymiarach min. 20 cm x 20 cm wraz z podaniem

w  formularzu ofertowym producenta oraz instalacji  (na terenie Polski),  gdzie została zastosowana do

biologicznej  stabilizacji  odpadów  biodegradowalnych  frakcji  do  80  mm  w  systemie  zamkniętym,

równowaŜnym  do  oferowanego  o  przepustowości  nie  mniejszej  niŜ  20  000  Mg/rok  wydzielonych

mechanicznie  z  odpadów  komunalnych  zmieszanych.  5.  Badanie  wykonane  przez  akredytowane

laboratorium potwierdzające parametry techniczne oferowanej membrany.  6.  Oświadczenie producenta

membrany,  Ŝe  oferowana  przez Wykonawcę  membrana  będzie  dostępna  w  terminie  10  lat  od  dnia

uruchomienia  instalacji  będącej  przedmiotem  niniejszego  postępowania.  7.  Oświadczenie  dostawcy

technologii, Ŝe oferowane rozwiązania technologiczne spełniają obowiązujące wymagania BAT. 8. Min. 2

badania  przeprowadzone  przez  akredytowane  laboratorium  potwierdzające,  Ŝe  w  wykazanych  w

doświadczeniu min.  2  instalacjach produkt  (stabilizat)  spełnia  wymagania  określone  w  par.  6  ust.  1

Rozporządzenia  Ministra  Środowiska z dnia  11  września  2012 r.  (Dz.U..2012.1052).  9.  Szczegółowe

kosztorysy Wykonawcy dla robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1.Wypełniony formularz ofertowy. 2. Wypełniony formularz cenowy. 3. Kalkulacja kosztów eksploatacji instalacji. 4.

Proponowany harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Zaakceptowany projekt

umowy. 7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 8. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do

podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika ono z odrębnych dokumentów, np. z

odpisu z rejestru.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80
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2 - Koszty jednostkowe eksploatacji instalacji - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, wysokość kar umownych z tytułu

niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załączniki do

niniejszej specyfikacji. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści

oferty, które były niemoŜliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy w następujących sytuacji: Udzielenia w

trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających

wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłuŜenia); PrzedłuŜenia

terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadkach: wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi w

dokumentacji projektowej, pisemnego Ŝądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez

Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile Ŝądanie lub

wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; PrzedłuŜenie terminu

zakończenia przedmiotu umowy moŜe nastąpić wyłącznie przez zmianę umowy o zamówienie publiczne to jest

aneks do umowy. Konieczność wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda

Zamawiającego) roboty zamienne polegają na tym, Ŝe wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia

podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie; roboty zamienne nie powodują zwiększenia

(zmiany) zakresu świadczenia wykonawcy zawartego w ofercie; roboty zamienne nie mogą spowodować

zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy; konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:

materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być uŜyte przy realizacji

inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi; w trakcie wykonania zamówienia nastąpiła

zmiana przepisów prawa budowlanego; w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np.

Polska Norma) w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię

wykonania robót. Uwzględnienie robót zamiennych w trakcie realizowanej inwestycji moŜe nastąpić wyłącznie

przez zmianę umowy o zamówienie publiczne to jest aneks do umowy. zmiany osób reprezentujących strony w

umowie; zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację

zamówienia; zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; zmiana warunków

dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za

zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie i podpisana przez obie strony pod rygorem niewaŜności takiej zmiany. Z

wnioskiem o zmianę treści umowy moŜe wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. Zamawiającemu

przysługuje odstąpienie od umowy w przypadku gdy nie zostaną przyznane mu środki z WFOŚiGW na

sfinansowanie całości lub części zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.saniko.com.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  PGK Saniko Sp. z o.o. ul.

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=61...
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Komunlna 4 87-800 Włocławek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  11.04.2014

godzina 10:00, miejsce: PGK Saniko Sp. z o.o. - sekretariat ul. Komunlna 4 87-800 Włocławek.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Wojewódzi Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w związku z powyŜszym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienie od umowy w

przypadku gdy nie zostaną przyznane mu środki z WFOŚiGW na sfinansowanie całości lub części zamówienia..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=61...

12 z 12 2014-03-21 16:48


