Numer sprawy SOK/13/2014
ZAMAWIAJĄCY
Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36
nr tel./fax. 033 / 842-70-31
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:
1. Przedmiot i zakres zamówienia
Nazwa zadania:
Roboty budowlane w zakresie powiększenia istniejącej kompostowni - budowa Bioreaktorów wraz z placem dojrzewania
kompostu i placem manewrowym na Składowisku Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.32.80-9, 45.20.00.00-9.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót
budowlanych polegających na powiększeniu boksów i urządzeń kompostujących - rozbudowa istniejącej kompostowni odpadów w
zakresie wykonania robót budowlanych, a w szczególności budowa ścian bioreaktorów, placów składowych, dróg, doprowadzenie i
podłączenie energii, wody do nawadniania, odprowadzenie wody deszczowej i ścieków technologicznych. Technologia
kompostowania nie uległa zmianie. Powiększeniu ulega zespół bioreaktorów w systemie Biodegma z trzech do pięciu komór na
Składowisku Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji
projektowej i technicznej oraz zgodnie z wytycznymi dostawcy bioreaktorów, które stanowią integralną część siwz i są zamieszczone
w zał. nr 11 do siwz. Prace budowlane objęte niniejszym zamówieniem obejmują w szczególności: a) wykonanie żelbetonowych
boksów (modułów) intensywnego kompostowania, w tym zabudowa kanałów napowietrzających i przejść przez ścianę (kierujących
powietrze od wentylatorów do kanałów napowietrzających), wykonanie połączenia kanałów wewnątrz modułów ze zbiornikami
odcieków, b) budowa placu dojrzewania oraz dróg i placów wg projektu, c) doprowadzenie energii elektrycznej we wskazane
miejsce posadowienia szafy sterującej (na zapleczu modułów), d) doprowadzenie wody we wskazane miejsca wraz z podłączeniem
do instalacji wewnętrznej modułów kompostowania, e) odprowadzenie wód deszczowych oraz odprowadzenie odcieków
procesowych z wnętrza reaktorów do odpowiednich instalacji deszczowych lub kanalizacyjnych, f) rozbudowa instalacji sterowania,
g) wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z wytycznymi, h) wykonanie uszczelnienia środkiem uszczelniającym Escutan lub
równoważnym wg wytycznych, pomiędzy ramą konstrukcji stalowej a krawędziami modułów żelbetowych (do wykonania po
zasadniczym montażu wyposażenia technologicznego). Zamawiający załącza szczegółowe wytyczne dostawcy technologii dotyczące
wykonania części budowlanej nowobudowanych reaktorów, które to wytyczne winny stanowić podstawę oszacowania kosztów
wykonania. Uwaga: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca niniejszego kontraktu uwzględnił wszystkie wytyczne dla realizacji
prac budowlanych oraz wskazane tam zakresy określone przez dostawcę technologii kompostowania odpadów. W przypadku, gdy w
tych wytycznych podane są parametry materiałów przekraczające parametry minimalne określone w siwz lub projekcie budowlanym,
wykonawca winien uwzględnić i zastosować materiały o jakości wymaganej w wytycznych dostawcy technologii kompostowania
odpadów. Powierzchnia zabudowy: Zespół bioreaktorów: nowoprojektowane dwa bioreaktory - ok. 331,84 m2 Droga i plac
dojrzewania kompostu: nowoprojektowany plac dojrzewania kompostu - ok. 900 m2 Zieleń i trawniki - ok. 4685 m2 W zakres
realizacji zamówienia wchodzą: 1. Branża budowlana 1) Roboty rozbiórkowe, 2) Bioreaktor - roboty ziemne, 3) Bioreaktor, 4)
Kanalizacja - roboty ziemne, 5) Kanalizacja ścieków deszczowych, 6) Obudowa pomieszczenia technicznego + koryto, 7) Plac
składowania kompostu, 8) Plac manewrowy, 9) Droga dojazdowa, 10) Kanał technologiczny - roboty ziemne, 11) Kanał
technologiczny. 2. Pozostałe niezbędne roboty (zgodnie z zapisami projektów, przedmiarów i wytycznymi dostawcy bioreaktorów).
Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu winien wykonać obiekt w sposób kompletny z wyłączeniem dostaw i montażu
wyposażenia technologicznego, które wykona wykonawca wyłoniony w osobnym postępowaniu. Dostawa linii technologicznych
kompostowni, dostawa niezbędnych maszyn i urządzeń nie wchodzi w zakres zamówienia. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja
wykonawcza została przekazana Zamawiającemu celem jej akceptacji. Akceptacja dokumentacji wykonawczej przez Zamawiającego
zostanie dokonana również na podstawie opinii dostawcy wyposażenia technologicznego wyłonionego w osobnym postępowaniu
przetargowym - o zgodności dokumentacji wykonawczej z przekazanymi wytycznymi technologicznymi. Akceptacja wykonanych
robót, tj. modułów służących do zainstalowania wyposażenia technologicznego kompostowania odpadów, będzie dokonywana przez
Zamawiającego na podstawie opinii dostawcy wyposażenia technologicznego - o zgodności wykonanych robót z przekazanymi
wytycznymi technologicznymi. BIOZ załączony do projektu należy traktować pomocniczo. Wykonawca winien sporządzić własny
BIOZ zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym wg zapisów umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
przedstawiony został w załącznikach do siwz: - zał. nr 8 Projekt budowlany i Dokumentacja techniczna, - zał. nr 9 Pozwolenie na
budowę, - zał. nr 10 Przedmiary robót, - zał. nr 11 Wytyczne dostawcy Bioreaktorów (wyposażenia kompostowni). Szczegółowy
opis urządzenia/instalacji do kompostowania odpadów - bioreaktorów - został przedstawiony przez wykonawcę wyłonionego w
drodze przetargu nieograniczonego i stanowi zał. nr 11 do siwz. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ścisłej
współpracy z dostawcą urządzeń kompostowni celem ich poprawnego zamontowania (osadzenia na przygotowanym przez
wykonawcę podłożu o określonych parametrach). Zamawiający żąda bezwzględnie od wykonawcy ścisłej współpracy z dostawcą
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ww. kompostowni tak, by osiągnięty został cel inwestycji. W tym celu przedstawiciel/e wykonawcy winni uczestniczyć w
spotkaniach z dostawcą urządzenia (w miarę potrzeb, nawet kilka razy w tygodniu), odpowiadać na jego pytania i wątpliwości,
udostępnić do wglądu i ewentualnych pomiarów plac budowy, udzielać niezbędnych wyjaśnień (także na piśmie). Zamawiający
informuje, iż wskazany w siwz termin wykonania przedmiotu zamówienia jest terminem granicznym, narzuconym także dostawcy
wyposażenia kompostowni wyłonionym w odrębnym postępowaniu przetargowym, z którym została już podpisana umowa w
sprawie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający oczekuje współpracy Wykonawcy z dostawcą bioreaktorów tak, aby
zachować parametry techniczne inwestycji, harmonogram realizacji oraz zrealizować cel przedsięwzięcia w sposób umożliwiającym
realizację przez Zamawiającego obowiązków narzuconych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in.
Zamawiający wymaga, aby proces stabilizacji w rozbudowanej instalacji, stanowiący podstawową funkcję i wariant pracy, był
zgodny z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w sprawie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r., Poz. 1052)..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego przy uwzględnieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp wyłącznie w
przypadku większego niż planowane zakresu realizacji robót budowlanych, określonego treścią siwz (gł. dokumentacji technicznej,
projektu i przedmiaru robót oraz wytycznych dostawcy bioreaktorów) i wynikającego z celu zamówienia, jeśli nastąpiło ono z
przyczyn od niego niezależnych, których nie dało się przewidzieć przy specyfikowaniu warunków zamówienia i szacowaniu jego
wartości oraz w zakresie, w jakim wykonanie prac dodatkowych będzie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

2. Termin wykonania zamówienia
Od dnia zawarcia umowy do 30.11.2014r.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2
w godzinach od 8:00 do 14:00. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostępniona na
stronie: www.sok.serwisy.net.pl
4. Termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 28 sierpnia 2014r. w siedzibie Zamawiającego do godz. 9.00
na dziennik podawczy w sekretariacie, pokój nr 2. Termin publicznego otwarcia ofert przypada na
dzień 28 sierpnia 2014r. godz. 9.30 Miejscem otwarcia jest siedziba Zamawiającego (pok. nr 3).
5. Warunki udziału w postępowaniu
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wymaganych w siwz.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wymaganych w siwz. Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia: w szczególności Wykonawcy muszą
spełnić następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny): wykażą się posiadaniem wiedzy i doświadczenia, tj.: Wykażą, że w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie
zrealizowali następujące roboty o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: co najmniej 2 roboty budowlane (dwa
zamówienia), polegające na wykonaniu powierzchni utwardzonych terenu wraz z odwodnieniem na pow. nie mniejszej niż 800,00 m2 o wartości
robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda robota, które zostało wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone, z podaniem jego wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć
dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez wykonanie robót
budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego
warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do siwz
- Wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone, (np.: poświadczenia, referencje, protokoły odbioru lub przedstawienia stosownego potwierdzenia odbiorcy robót itp.).
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wymaganych w siwz.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wymaganych w siwz. Na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia: w szczególności Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy
oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują
wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, kierować robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywania przez
nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dla następujących stanowisk według zał. nr 5 do siwz: Wykonawca
winien dysponować osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania
zamówienia: Co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika budowy, posiadającą wykształcenie wyższe oraz posiadającą co najmniej 5-letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych. Osoba ta powinna posiadać ważne 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 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne równoważne
uprawnienia, uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane tj. ustawą z dnia 18 marca 2008r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394 ze zm.) lub
równoważne uprawnienia w tej specjalności, W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz
osób sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej siwz - Wykaz osób, potwierdzający poprzez złożenie stosownego
oświadczenia posiadane wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje zawodowe, wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, a
także zakres wykonywanych czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 5 do siwz. Przedstawione
przez Wykonawcę informacje zawarte w Załączniku nr 5 do niniejszej siwz, muszą jednoznacznie potwierdzić spełnienie przez te osoby wymagań
stawianych przez Zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany na etapie realizacji przedmiotu umowy zapewnić udział osób z innymi wymaganymi
prawem uprawnieniami m.in. w specjalności elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz. Wybrany przez Zamawiającego Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie realizacji
przedmiotowego zamówienia winien przedstawić Zamawiającemu aktualne zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego lub
inne równoważne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych w siwz uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia przez Kierownika
budowy. W odniesieniu do osób, które zostaną w ofercie wskazane jako osoby udostępnione oferentowi, należy złożyć pisemne zapewnienie
podmiotów o udostępnieniu tych osób do wykonania zamówienia - udostępnienie takie powinno wyraźnie wskazywać nazwę Zamawiającego, tytuł
zamówienia podany w siwz oraz potwierdzać bez wątpliwości imię i nazwisko osób udostępnionych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wymaganych w siwz. Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej: w szczególności Wykonawca musi
spełnić następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch 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) posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej
500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset
tysięcy złotych). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w
wymaganej wysokości, b) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku
Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty 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 także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami;
 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 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, że 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:
 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 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, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 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 niż 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 niż 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 niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą
brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 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 że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 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 niż 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 niż 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz ofertowy - wg zał. nr 1 do siwz, 2. Kosztorys ofertowy sporządzony przez wykonawcę wg przedmiaru robót, 3. Postuluje
się dołączenie wypełnionego w intytulacji oraz parafowanego na wszystkich stronach wzoru umowy (zał. nr 7 do siwz), 4. Inne dokumenty lub
pełnomocnictwa wymagane fakultatywnie lub warunkowo przez Zamawiającego.

6. Termin związania ofertą
30 dni od dnia ostatecznego terminu otwarcia ofert
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100%
8. Kwota wadium
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w
wysokości: 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy). 2. Forma wadium: 1. wadium musi obejmować cały okres związania
ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach
ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz.275), 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w
formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego
zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib, w przypadku Konsorcjum, zaleca się w treści gwarancji, jako Wykonawcę wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie
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ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin
ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. f) zobowiązanie
gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę
wybrano: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy. 3) postanowienia pkt 10.2.2) niniejszej siwz stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej w pkt 10.2.1) lit. b) i e)
niniejszej siwz. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na
rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: Bank Pekao S.A. O.Oświęcim nr 09 1240 4155 1111 0010 5629 5703 do oferty należy
dołączyć kopię polecenia przelewu. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale przed
upływem terminu składania ofert w miejscu składania ofert, a do oferty dołączyć kopię dokumentu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. 4. Termin wniesienia wadium. 1) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, podanym w pkt. 8.1 ppkt 2. 2) w wymienionym przypadku dołączenie
do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad
określonych w art. 46 ustawy Pzp. 6. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy. 2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że, udowodni, iż
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9.

Dodatkowe informacje

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt
finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II - Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi, działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów niebezpiecznych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
10. Dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych:
13.08.2014; nr ogłoszenia w BZP: 175457 - 2014
Ogłoszenie umieszczono w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 13.08.2014r.
Oryginalne ogłoszenie zamieszczone w BZP w załączeniu.
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