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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41911-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Tuczępy: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
2012/S 26-041911

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rzędów 40
Osoba do kontaktów: Monika Chrabąszcz
28-142 Tuczępy
POLSKA
Tel.:  +48 158642251
E-mail: zgok.jrp@wp.pl
Faks:  +48 158642251
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zgok.ornet.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
Inna: Spółka prawa handlowego 100 % udziałów stanowi własność Gmin

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:

Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: „Kompleksowy system
gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska,
woj. Świętokrzyskie, Gmina Tuczępy, Rzędów, Dobrów.
Kod NUTS 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41911-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:zgok.jrp@wp.pl
http://www.zgok.ornet.pl
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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

Planowana inwestycja polega na budowie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) na terenie
byłej Kopalni Siarki „Grzybów”, na gruntach leżących w obrębach Dobrów, Rzędów gmina Tuczępy, powiat
Busko-Zdrój oraz w obrębie Grzybów, gmina Staszów, powiat Staszów (składowisko odpadów komunalnych).
Projektowana inwestycja obejmuje budowę kompleksowego zakładu gospodarki odpadów komunalnych z
technologią segregacji, kompostowania odpadów organicznych, belowania surowców wtórnych i składowania
pozostałości po segregacji.
Przedmiotowy projekt pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina
Tuczępy” uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-010/09 w ramach działania 2.1 –
Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Kontrakt 03 obejmuje budowę Zakładu Gospodarki Odpadów Komunalnych (ZGOK) (z technologią segregacji,
kompostowania odpadów organicznych, belowania surowców wtórnych na terenie byłej Kopalni Siarki
„Grzybów”, na gruntach leżących w obrębie Dobrów, Rzędów, gmina Tuczępy, powiat Busko-Zdrój.
Niniejszy Kontrakt zostanie wykonany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla robót inżynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, trzecie wydanie angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie
pierwszego wydania w języku angielskim 1999 opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów
Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC) – Czerwona księga).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45222100, 45252000, 45111200, 45300000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

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:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

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: 18 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 900 000,00 PLN (Słownie
wadium: dziewięćset tysięcy 00/100 złotych).
Sposób wnoszenia wadium oraz wymagania dotyczące gwarancji zostały szczegółowo określone w SIWZ.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej).
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem
umowy zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wydania przez Inżyniera Świadectwa
Przejęcia.
2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30 %
wysokości zabezpieczenia.
3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Niniejszy Kontrakt zostanie wykonany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla robót inżynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, trzecie wydanie angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie
pierwszego wydania w języku angielskim 1999 opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów
Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC) – Czerwona księga).
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały uwzględnione w części II SIWZ - Kontrakt - Rozdział
3 – Warunki Szczególne Kontraktu - Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata.
14.1 Cena Kontraktowa
Skreśla się całą treść klauzuli 14.1 i zastępuje ją następująco:
Określenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja płatności będą podlegać poniższym zasadom:
(a) Cena Kontraktowa będzie Zryczałtowaną Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową i będzie podlegała korektom
zgodnie z Kontraktem. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje
wszystkie środki, materiały, roboty i czynności niezbędne do prawidłowego, pełnego wykonania Robót oraz
usunięcia w nich wad
(b) Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia przez niego według
Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie będzie korygowana ze względu na jakikolwiek z tych kosztów, oprócz
sytuacji podanej w klauzuli 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne] oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie
zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa Kraju w sprawie VAT, obowiązujących na dzień
wystawienia faktury przez Wykonawcę
(c) Cena Kontraktowa jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy Robót określone w Wykazie
Cen.
(d) Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze Robót oraz wynikające z
Wykazu Cen są stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom.
(e) Inżynier może wziąć pod uwagę podział każdej ceny ryczałtowej za element Robót zawartej w Wykazie Cen
na podstawie swego uznania przy sporządzaniu świadectw Płatności, ale nie będzie nim związany.
(f) Jakiekolwiek ilości, które będą umieszczone w jakimkolwiek Wykazie Cen, są ilościami szacunkowymi i nie
mają być brane za faktyczne i poprawne ilości Robót, których realizacji wymaga się od Wykonawcy.
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(g) Wszelkie ilości podane w Przedmiarze Robót są również ilościami szacunkowymi. Wykonawca
przygotowując Ofertę oraz Wykaz Cen zweryfikuje podane ilości w stosunku do dokumentacji projektowej.
Jednakże, jeżeli jakakolwiek część Robót ma być płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej
pracy, to postanowienia dotyczące obmiaru i wyceny będą takie jak podano poniżej. Odpowiednio do tego
będzie określona Cena Kontraktowa, z uwzględnieniem korekt dokonanych zgodnie z Kontraktem, tak jak to
postanowiono w klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania zmian].
Inżynier dokona wyceny Robót, za wykonanie których płatności będą dokonywane stosownie do ilości zrobionej
pracy, o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej klauzuli lub, jeżeli będą wprowadzone zmiany opisane w
klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania zmian] wymagające rozliczeń obmiarowych. Wycena będzie dokonana
w oparciu o stawki lub ceny jednostkowe określone w Kontrakcie. Jeżeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub
ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to należy ją wyliczyć na mocy uzasadnionego kosztu wykonania takiej
roboty wraz z umiarkowanym zyskiem, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące.
Dla dokumentowania ilości tej pracy należy prowadzić Księgę Obmiarów. Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki
wymagane do sporządzenia obmiarów w trakcie realizacji Robót, będą zamieszczane w Księdze Obmiarów.
Księga Obmiarów będzie na bieżąco prowadzona przez Wykonawcę, na użytek prowadzenia zapisu obmiarów,
wykonanego wspólnie z Inżynierem zgodnie z postępem robót i przed zakryciem każdego kolejnego etapu.
14.2. Zaliczka
Klauzulę 14.2 [Zaliczka] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.
14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności
Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst:
Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń, wykazujących szczegółowo kwoty, do
których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, które mają
zawierać Raport o postępie Robót, sporządzony zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie], obejmujący okres
rozliczeniowy i opisujący Roboty, za które Wykonawca uważa się za uprawnionego do zapłaty.
Możliwe jest wyłącznie otrzymywanie zapłaty za całkowicie wykonane elementy Robót, odpowiadające
pozycjom Wykazu Cen, natomiast nie przewiduje się realizacji zapłat częściowych, obliczanych jako procent od
Ceny Kontraktowej, stosownie do postępu Robót.
Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, w tym dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz winny umożliwić Zamawiającemu
nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w
oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6.
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w
kopii do Zamawiającego.
W drugim akapicie w podpunkcie (a) skreśla się określenie „szacunkowa wartość kontraktowa” i zastępuje przez
„ryczałtowa wartość kontraktowa”.
W drugim akapicie w podpunkcie (b) skreśla się słowa „oraz klauzuli 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany
Kosztu]”.
Skreśla się z klauzuli 14.3 podpunkty (c), (d) i (e) jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach.
Na końcu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się nowy akapit o treści:
Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie należne faktury
Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym poprzednim rozliczeniem przejściowym,
zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur.
14.4 Plan płatności
Część pierwszego zdania niniejszej klauzuli 14.4, przed podpunktem (a) skreśla się i zastępuje następująco:
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Wykonawca, w oparciu o Wykazy, a w szczególności Wykaz Cen, opracuje plan płatności obejmujący raty,
w jakich ma zostać zapłacona Cena Kontraktowa i uzyska akceptację Zamawiającego dla planu płatności w
terminie 14 dni od daty zawarcia Kontraktu. O ile w tym planie nie ustalono inaczej to:
W podpunkcie (a) skreśla się określenie „szacunkowej wartości kontraktowej” i zastępuje przez „ryczałtowej
wartości kontraktowej”.
Podpunkt (c) skreśla się i zastępuje następująco:
(c) raty te winny być zdefiniowane w powiązaniu z określonymi elementami Robót, a ich zapłata następować
będzie wyłącznie po całkowitym wykonaniu przez Wykonawcę i potwierdzeniu przez Inżyniera wykonania
danego elementu Robót.
Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca winien co miesiąc dostarczać Inżynierowi wraz z Rozliczeniem, szczegółowy zaktualizowany plan
płatności, który podlegał będzie opiniowaniu przez Inżyniera. Pierwszy plan płatności zostanie przedłożony
w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego
następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany
płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości
Robót.
Wykonawca dokona aktualizacji Planu Płatności także w innym czasie, jeżeli Zamawiający zostanie
zobowiązany do posiadania takiej aktualizacji.
Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera.
Klauzula 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót.
Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą zastosowania w
niniejszych Warunkach.
14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności.
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się:
Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych
i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości)
kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych
wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu
Spójności określa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2003 z dnia 6.1.2003 r., ustanawiające specjalne,
szczegółowe zasady dla wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie kwalifikowania
wydatków w kontekście środków częściowo finansowanych przez Fundusz Spójności. Informacje dotyczące
kwalifikowalności kosztów znajdują się także na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl).
Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie:
„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się wyrażeniem:
„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić”.
Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Kontraktu, Inżynier
może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w
Załączniku do Oferty. Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej
podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, a
także podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiającego.

www.nfosigw.gov.pl
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Na końcu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje się nowy akapit o następującej treści:
Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot, należnych
Podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Inżyniera, z kopią dla Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej
zapłaty na podstawie klauzuli 4.4(e), a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodów na to, że.
(a) odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień umowy z Podwykonawcą oraz
(b) że Podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.
14.7 Zapłata
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco:
(a) kwotę poświadczoną w Przejściowym lub Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty
otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury
Wykonawcy.
(b) W przypadku zatrudniania przez Wykonawcę Podwykonawców na zasadzie określonej w Klauzuli 4.4,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności oraz
w Końcowym Świadectwie Płatności nie wcześniej, niż po przedstawieniu oświadczenia Wykonawcy, że nie
ma on wobec Podwykonawców zaległości płatniczych, za wyjątkiem przypadków określonych w klauzuli 4.4
(Podwykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowanie takiego oświadczenia bezpośrednio u
Podwykonawców.
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.
Zamawiający będzie każdorazowo informował Wykonawcę o strukturze płatności.
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w
oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6.
14.8 Opóźniona zapłata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:
Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony
do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty
niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał
termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając
ten dzień).
14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej
Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych
Warunkach.
14.10 Rozliczenie końcowe
Klauzulę 14.10 uzupełnia się, w ten sposób, że na końcu niniejszej klauzuli 14.10 dodaje się akapit o treści:
W rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią ewentualne potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty
Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4(e).
14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności
Klauzulę 14.13 uzupełnia się, w ten sposób, że na końcu niniejszej klauzuli 14.13 dodaje się akapit o treści:
W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni ewentualne potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty
Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4(e).
Wprowadza się klauzulę 14.16 [Gwarancja zapłaty] o treści:
14.16 Gwarancja zapłaty
Zgodnie z zapisami przepisami ustawy z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny, w przypadku wystąpienia
Wykonawcy z żądaniem wystawienia gwarancji płatności ustala się że:
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— termin wyznaczony do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż 45 dni od otrzymania wystąpienia
Wykonawcy i powinien umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia
publicznego na uzyskanie takiej gwarancji.
Wprowadza się klauzulę 14.17 [Wypłaty] o treści:
14.17 Wypłaty
Wszelkie wypłaty, należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu będą dokonywane wyłącznie na podstawie faktur VAT,
wystawionych zgodnie ze Świadectwami Płatności oraz aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Kraju.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie tych
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są
zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1.
Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialności za
wykonanie umowy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć
Zamawiającemu stosowną umowę cywilno-prawną (np. umowę konsorcjum) zawierającą w swojej treści
następujące postanowienia:
1) określenie celu gospodarczego,
2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww.
zamówienia,
3) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia (w tym Okres
Zgłaszania Wad) i rękojmi,
4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

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
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenie oceniane będzie
łącznie) a w szczególności:
a) wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej z zakresu ochrony środowiska,
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której przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektu o wartości robót budowlanych nie
mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (bez VAT).
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w
przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia warunek
dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniane będzie
łącznie) a w szczególności:
a) posiadania średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, w wysokości, co najmniej 30 pracowników.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Oświadczenie
na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW,
b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Kluczowymi Ekspertami:
1/ Kierownikiem Budowy – mającym co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie
w kierowaniu robotami budowlanymi przy co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnych o wartości robót co
najmniej 5 000 000,00 PLN (bez VAT) i obejmującym budowę składowiska odpadów lub sortowni odpadów
lub kompostowni odpadów, posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej, i przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
2/ Kierownikiem Robót Sanitarnych – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych i przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
3/ Kierownikiem Robót w Branży Elektroenergetycznej – posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i przynależności do
właściwej izby samorządu zawodowego.
4/ Technologiem - niniejsza osoba ma posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki odpadami,
w tym przy realizacji co najmniej jednej inwestycji z zakresu gospodarki odpadami (składowiska odpadów,
sortownie odpadów lub kompostownie odpadów) w charakterze technologa.
Uwaga !
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające
im:
— ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA- stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12a i innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., nr
63, poz. 394).
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
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— wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr
4 do niniejszej IDW,
— oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW.
Wszyscy kluczowi specjaliści winni posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w przypadku, gdy wskazani
kluczowi specjaliści nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć od daty uzyskania uprawnień do
daty składania ofert.
Uwaga!: Definicje podane w SIWZ, części III – Opis Przedmiotu Zamówienia odnoszą się do zapisów IDW.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym
celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą
spełnienie tego warunku) a w szczególności:
a) posiadania środków finansowych w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN lub posiadania zdolności
kredytowej w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN.
W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w
okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy:
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące
dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
IDW
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania oferta, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 a IDW,
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
6) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń (w tym oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa a art.22 ust.1 ustawy, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do IDW) lub dokumentów, o których mowa powyżej (w pkt 9), uwzględniając zapisy
art. 26 ust. 3 ustawy, wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.
Uwaga.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany będzie udowodnić zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 9.1. 1) - 4) IDW (art. 22
ust.1 ustawy), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
(Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający
żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w pkt 9. 2. 1) -6) IDW.
3. Stosownie do treści § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
1) pkt 9.2.2)-4) i 9.2.6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 9.2.5) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp
4. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty,
o których mowa powyżej w pkt 9.3.1) a) i c) oraz w pkt 9.3.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
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miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 9.3.1) b),
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 9.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 9.4. IDW znajdują odpowiednie zastosowanie.
6. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 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
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 notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono
w pkt 9 IDW, zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na potwierdzenie spełnienia
warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej Wykonawców
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym
celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą
spełnienie tego warunku) a w szczególności: posiadania środków finansowych w wysokości co najmniej 5 000
000,00 PLN lub posiadania zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN, Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych oświadczeń (w tym oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy) lub dokumentów, o
których mowa powyżej, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania
się 2 lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia spełnienie warunku posiadania wiedzy i
doświadczenie oceniane będzie łącznie) a w szczególności wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej
roboty budowlanej z zakresu ochrony środowiska, której przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa
obiektu o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (bez VAT), Wykonawcy zobowiązani
są przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone
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2. Na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia warunek dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia oceniane będzie łącznie) a w szczególności:
a) posiadania średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, w wysokości, co najmniej 30 pracowników,
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy robót budowlanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku,
gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do IDW,
b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Kluczowymi Ekspertami:
1/ Kierownikiem Budowy – mającym co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie
w kierowaniu robotami budowlanymi przy co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnych o wartości robót co
najmniej 5 000 000,00 PLN (bez VAT) i obejmującym budowę składowiska odpadów lub sortowni odpadów
lub kompostowni odpadów, posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej, i przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
2/ Kierownikiem Robót Sanitarnych – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych i przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
3/ Kierownikiem Robót w Branży Elektroenergetycznej – posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i przynależności do
właściwej izby samorządu zawodowego.
4/ Technologiem - niniejsza osoba ma posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki odpadami,
w tym przy realizacji co najmniej jednej inwestycji z zakresu gospodarki odpadami (składowiska odpadów,
sortownie odpadów lub kompostownie odpadów) w charakterze technologa,
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
— wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr
4 do IDW,
— oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW.
Uwaga !
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające
im:
— ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA- stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12a i innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., nr
63, poz. 394).
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Wszyscy kluczowi specjaliści winni posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w przypadku, gdy wskazani
kluczowi specjaliści nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć od daty uzyskania uprawnień do
daty składania ofert.
Uwaga! Definicje podane w SIWZ, części III – Opis Przedmiotu Zamówienia odnoszą się do zapisów IDW.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonych oświadczeń (w tym
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy) lub
dokumentów, o których mowa powyżej, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg kryteriów „spełnia” lub
„nie spełnia”.

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

Najniższa cena

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:

ZGOK.JRP.P/5/12

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 20.3.2012 -
09:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.3.2012 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
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IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 20.3.2012 - 10:15
Miejscowość:
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28–142
Tuczępy, pokój nr 17.
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): Projekt pn.: Kompleksowy system
gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności
nr POIS.02.01.00-00-010/09 w ramach działania 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 uPzp, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
Unieważnienie postępowania.
1. Przedmiotowy projekt pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina
Tuczępy” uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-010/09 w ramach działania 2.1 –
Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Zamawiający zastrzega na podstawie art. 93 ust. 1a
ustawy Pzp możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane.
2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art.
93 ust. 1 uPzp
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu
składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
— podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
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02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.
Odwołanie:
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.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2.
5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
7. Na czynności, o których mowa w art.181 ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.
8. 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, albo w terminie 15 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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11. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w
przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania
o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli
zamawiający:
— nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
16. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
17. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że
wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym
razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
18. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami
i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186
ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
19. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony
prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art.
186 ust. 2 i 3.
20. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
21. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
— nie zawiera braków formalnych,
— uiszczono wpis.
22. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania.
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Skarga do sądu.
1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.
3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania.
6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu
może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o
prokuratorze.
7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
8. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.
9. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych
przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
10. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek
przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
11. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny
uchybienia terminowi.
12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
13. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze
Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postępowania cywilnego."

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.2.2012
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