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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów , ul. Bawełniana 18, 97-400
Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 044 6330815, 6330819, faks 044 6330819.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.eko-region.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o. o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompostowni
odpadów-Dylów/2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem
zamówienia jest budowa przez Wykonawcę kompostowni odpadów wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w ramach rozbudowy zakładu gospodarowania odpadami w Dylowie A, gm.
Pajęczno. 2.Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 obejmuje swym zakresem
posadowienie/wykonanie przez Wykonawcę m.in. następujących elementów: 1)Wiaty
magazynowe; 2)Waga najazdowa wraz z dostawą zestawu komputerowego; 3)Zbiornik
ZWO; 4)Zbiornik ZSO; 5)Myjnia płytowa; 6)Brodzik dezynfekcyjny; 7)Instalacje sanitarne
zewnętrzne; 8)Sieci zewnętrzne NN; 9)Stacja transformatorowa; 10)Drogi, zjazdy,
utwardzenia; 11)Bramy wjazdowe, 2 szt.; 12)Szlabany, 2 kpl. 13)Pas zieleni izolacyjnej;
14)Ogrodzenie zbiorników; 15)Kompostownia odpadów wraz z dostawą i montażem
technologii oraz dostawą zestawu komputerowego. 3.Zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę następujących czynności:
1)przeprowadzenie rozruchu technologicznego kompostowni tunelowej oraz szkolenia
pracowników Zamawiającego z obsługi, konserwacji i eksploatacji kompostowni.
Wykonanie rozruchu technologicznego przewidziane jest przez okres 2 miesięcy po
wybudowaniu kompostowni odpadów (po wykonaniu wszystkich prac budowlanych oraz
po dostawie i montażu kompletnej technologii oraz po uzyskaniu pozwolenia na
użytkowanie). Celem rozruchu (który zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez
obie strony) jest: -potwierdzenie sprawności wszystkich urządzeń i zastosowanej

technologii; -uzyskanie w tunelach kompostowni we wskazanym czasie (4 - 6 tygodni)
następujących parametrów (potwierdzonych wykonaniem przez Wykonawcę badań
laboratoryjnych we wsadzie w każdym kolejnym tygodniu procesu przez akredytowane
laboratorium): -straty prażenia stabilizatu mają być mniejsze niż 35% suchej masy, a
zawartość węgla organicznego ma być mniejsza niż 20% suchej masy, -ubytek masy
organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach mierzony stratą
prażenia lub zawartością węgla organicznego był większy niż 40%, -wartość AT4 była
mniejsza niż 10 mg O2/g suchej masy. 2)przeprowadzenie szkolenia pracowników w
zakresie obsługi konserwacji i eksploatacji zastosowanych urządzeń. Szkolenie ma być
przeprowadzone w taki sposób, aby pracownicy Zamawiającego byli zaznajomieni ze
wszystkimi szczegółami procesu obsługi, elektrotechniki i sterowania oraz mogli
samodzielnie prowadzić eksploatację urządzeń. Przeprowadzenie szkolenia powinno być
potwierdzone protokołem popisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy. 3)przeprowadzenie procedur odbiorowych i uzyskanie niezbędnych
pozwoleń i uzgodnień wynikających z przepisów prawa, w tym stanowisk ppoż i sanepidu.
4)uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 5)dostarczenie w dniu odbioru końcowego
następujących dokumentów w wersji papierowej w języku polskim oraz w wersji
elektronicznej (tam gdzie wskazano): a)dziennika budowy; b)dokumentacji
powykonawczej, uwzględniającej inwentaryzację geodezyjną w ilości 2 szt. w wersji
papierowej oraz 2 szt. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF; c)gwarancji
na zastosowane urządzenia i wykonane prace, których warunki będą odpowiadać co
najmniej zapisom dotyczącym warunków gwarancji określonych w umowie; d)protokołów
z pomiarów ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji; e)projekt
powykonawczy wykonanych instalacji w ilości 2 szt. w wersji papierowej oraz 2 szt. w
wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF; f)atestów, certyfikatów na użyte
materiały; g)aprobat technicznych; h)deklaracji zgodności z PN; i)instrukcji eksploatacji i
konserwacji dla zainstalowanych instalacji i urządzeń w ilości 2 szt. w wersji papierowej
oraz 2 szt. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF; j)instrukcji obsługi dla
zainstalowanych instalacji i urządzeń w ilości 2 szt. w wersji papierowej oraz 2 szt. w
wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF; k)wykazu zainstalowanych elementów
i urządzeń w ilości 1 szt. w wersji papierowej oraz 1 szt. w wersji elektronicznej na płycie
CD w formacie PDF; l)licencji, deklaracji zgodności CE, m)dla zestawu komputerowego licencji, deklaracji zgodności CE, instrukcji obsługi, certyfikatów, potwierdzenia spełnienia
kryteriów środowiskowych, oświadczenie o spełnianiu warunku, że w przypadku awarii
dyski twarde zostają u Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ISO
9001:2008 na świadczenie usług serwisowych i na posiadanie autoryzacji producenta,
oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisowej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania
związane z serwisem oraz raport badawczy poziomu hałasu, wystawiony przez niezależną,
polską, akredytowaną jednostkę - dla sprzętu komputerowego; n)protokołu z rozruchu
technologicznego kompostowni odpadów i przeprowadzenia szkolenia pracowników
Zamawiającego z obsługi, konserwacji i eksploatacji; o) badań laboratoryjnych
potwierdzających spełnienie wymagań opisanych w pkt 3.1); p)dokumentów odbiorowych,
tj. stanowisko ppoż, sanepidu. q)protokołu szkolenia pracowników w zakresie obsługi
konserwacji i eksploatacji zastosowanych urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz załącznikach do SIWZ..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie
art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.32.80-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości
340 000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych). Termin wniesienia wadium
upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 21.03.2016 roku godz: 11:00
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na konto Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Bełchatowie nr 24 8965 0008 2001 0006
4288 0001 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, 5. Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert. 6. Niezależnie od formy, w jakiej zostanie wniesione wadium,
Zamawiający uzna ważne tylko oferty zabezpieczone wadium, będącym w dyspozycji
Zamawiającego. W przypadku wpłaty pieniężnej na konto Zamawiającego kwota wadium
musi zostać uznana na rachunku bankowym Zamawiającego - czego potwierdzenie
stanowić będą wyciągi bankowe Zamawiającego. W pozostałych przypadkach wymagane
jest dołączenie do oferty kserokopii dokumentu wadium wystawionego na rzecz
Zamawiającego poświadczonego za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał gwarancji
należy załączyć do oferty w osobnej kopercie. Dokumenty, o których mowa w ust.2 muszą
zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany z ofertą. 7.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy, 8.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertą przed upływem
składania ofert, 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców,
którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego, 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu,
Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany

przez wykonawcę, 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. 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. 14. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
III.2) ZALICZKI
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
o 1.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
posiadanie poniższych uprawnień: a)budowlanych w specjalności konstrukcyjnobudowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej
obowiązujących przepisów prawa; b)budowlanych w specjalności drogowej bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w
świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa; c)budowlanych w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej
obowiązujących przepisów prawa; d)budowlanych w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w
świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa; na podstawie stosownego
oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia oraz na podstawie przedstawionego przez
Wykonawcę wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
te osoby czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
zasadzie: wykonawca spełnia/ nie spełnia poszczególne warunki i będzie oparta na
informacjach zawartych w dokumentach złożonych przez wykonawcę.
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 1.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy -- w tym okresie, co najmniej:
a)jednej roboty budowlanej polegającej na wybudowaniu kompostowni odpadów
tunelowej, gdzie tunel składa się z trzech ścian żelbetowych, otwieranej





przesuwnej bramy oraz z dachu z tworzywa sztucznego, wyposażonej w: -plac
dojrzewania, układ napowietrzania i oczyszczania powietrza w biofiltrze
pionowym; -w automatyczny system sterowania monitorujący minimum
temperaturę, tlen i pracę wentylatorów; -której wybudowanie mogło towarzyszyć
posadowienie infrastruktury towarzyszącej; (wykaz robót z podaniem ich
wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców), poświadczonej pozytywną
referencją inwestora oraz dokumentacją zdjęciową potwierdzającą zrealizowanie
zadania, o wartości minimum 8 000 000,00 zł netto dla roboty budowlanej.
Zamawiający nie uzna spełnienie powyższego warunku w przypadku wykazania
się przez Wykonawcę technologią kompostowania przebiegającą w hali
kompostowni, w hali wyposażonej w niezadaszone boksy, hali wyposażonej w
tunele, w rękawach foliowych oraz inną technologią prowadzenia stabilizacji
tlenowej odpadów odbiegającej od wskazanej przez Zamawiającego. b)jednej
roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa
obiektu gospodarki odpadami (łącznie z instalacją elektryczną, sanitarną,
wentylacyjną);(wykaz robót z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty
wykonania i odbiorców), poświadczonej pozytywną referencją inwestora oraz
dokumentacją zdjęciową potwierdzającą zrealizowanie zadania, o wartości
minimum 10 000 000,00 zł netto dla roboty budowlanej. c)jednej roboty
budowlanej, której przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa
obiektu (łącznie z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej); (wykaz robót z
podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców), poświadczonej
pozytywną referencją inwestora oraz dokumentacją zdjęciową potwierdzającą
zrealizowanie zadania, o wartości minimum 10 000 000,00 zł netto dla roboty
budowlanej. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia/ nie spełnia poszczególne warunki i
będzie oparta na informacjach zawartych w dokumentach złożonych przez
wykonawcę.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 1.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
dysponowanie w trakcie wykonywania zamówienia następującym potencjałem
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do realizacji zadania, tj.: a)Kierownik
budowy - posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: -minimum 5 lat
doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika robót w
robotach konstrukcyjno-budowlanych przy minimum 1 zadaniu polegającym na
zrealizowaniu inwestycji związanej z budową kompostowni odpadów tunelowej,
gdzie tunel składa się z trzech ścian żelbetowych, otwieranej przesuwnej bramy
oraz z dachu z tworzywa sztucznego, wyposażonej w: -plac dojrzewania, układ
napowietrzania i oczyszczania powietrza w biofiltrze pionowym; -w
automatyczny system sterowania monitorujący minimum temperaturę, tlen i pracę
wentylatorów; -której wybudowanie mogło towarzyszyć posadowienie
infrastruktury towarzyszącej; o wartości minimum 8 000 000,00 zł netto.
Zamawiający nie uzna spełnienie powyższego warunku w przypadku wykazania
się przez Wykonawcę technologią kompostowania przebiegającą w hali
kompostowni, w hali wyposażonej w niezadaszone boksy, hali wyposażonej w
tunele, w rękawach foliowych oraz inną technologią prowadzenia stabilizacji

tlenowej odpadów odbiegającej od wskazanej przez Zamawiającego. -minimum 5
lat doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika robót w
robotach konstrukcyjno-budowlanych przy minimum 1 zadaniu polegającym na
zrealizowaniu inwestycji związanej z budową obiektu gospodarki odpadami
(łączni z instalacjami elektryczną i sanitarną) o wartości minimum 10 000 000,00
zł netto. b)Kierownik robót drogowych - posiadający następujące doświadczenie i
kwalifikacje: -minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy
lub kierownika robót w robotach drogowych przy minimum 1 zadaniu
polegającym na zrealizowaniu inwestycji związanej z budową kompostowni
odpadów tunelowej, gdzie tunel składa się z trzech ścian żelbetowych, otwieranej
przesuwnej bramy oraz z dachu z tworzywa sztucznego, wyposażonej w: -plac
dojrzewania, układ napowietrzania i oczyszczania powietrza w biofiltrze
pionowym; -w automatyczny system sterowania monitorujący minimum
temperaturę, tlen i pracę wentylatorów; -której wybudowanie mogło towarzyszyć
posadowienie infrastruktury towarzyszącej; o wartości minimum 8 000 000,00 zł
netto. Zamawiający nie uzna spełnienie powyższego warunku w przypadku
wykazania się przez Wykonawcę technologią kompostowania przebiegającą w
hali kompostowni, w hali wyposażonej w niezadaszone boksy, hali wyposażonej
w tunele, w rękawach foliowych oraz inną technologią prowadzenia stabilizacji
tlenowej odpadów odbiegającej od wskazanej przez Zamawiającego. c)Kierownik
robót sieciowych - posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje: minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika
robót w robotach sieciowych, w tym przy minimum 1 zadaniu polegającym na
zrealizowaniu inwestycji związanej z budową kompostowni odpadów tunelowej,
gdzie tunel składa się z trzech ścian żelbetowych, otwieranej bramy oraz z dachu z
tworzywa sztucznego, wyposażonej w: -plac dojrzewania, układ napowietrzania i
oczyszczania powietrza w biofiltrze pionowym; -w automatyczny system
sterowania monitorujący minimum temperaturę, tlen i pracę wentylatorów; -której
wybudowanie mogło towarzyszyć posadowienie infrastruktury towarzyszącej; o
wartości minimum 8 000 000,00 zł netto. Zamawiający nie uzna spełnienie
powyższego warunku w przypadku wykazania się przez Wykonawcę technologią
kompostowania przebiegającą w hali kompostowni, w hali wyposażonej w
niezadaszone boksy, hali wyposażonej w tunele, w rękawach foliowych oraz inną
technologią prowadzenia stabilizacji tlenowej odpadów odbiegającej od
wskazanej przez Zamawiającego. d)Kierownik robót elektrycznych - posiadający
następujące doświadczenie i kwalifikacje: minimum 5 lat doświadczenia na
stanowisku Kierownika budowy lub kierownika robót w robotach elektrycznych
przy minimum 1 zadaniu polegającym na zrealizowaniu inwestycji związanej z
budową kompostowni odpadów tunelowej, gdzie tunel składa się z trzech ścian
żelbetowych, otwieranej przesuwnej bramy oraz z dachu z tworzywa sztucznego,
wyposażonej w: -plac dojrzewania, układ napowietrzania i oczyszczania
powietrza w biofiltrze pionowym; -w automatyczny system sterowania
monitorujący minimum temperaturę, tlen i pracę wentylatorów; -której
wybudowanie mogło towarzyszyć posadowienie infrastruktury towarzyszącej; o
wartości minimum 8 000 000,00 zł netto. Zamawiający nie uzna spełnienie
powyższego warunku w przypadku wykazania się przez Wykonawcę technologią
kompostowania przebiegającą w hali kompostowni, w hali wyposażonej w
niezadaszone boksy, hali wyposażonej w tunele, w rękawach foliowych oraz inną
technologią prowadzenia stabilizacji tlenowej odpadów odbiegającej od
wskazanej przez Zamawiającego. e)Specjalista ds. montażu i rozruchu linii

technologicznej do stabilizacji odpadów - posiadający następujące doświadczenie
i kwalifikacje: -wykształcenie techniczne, -doświadczenie zawodowe polegające
na udziale - samodzielnym lub w zespole - w montażu i rozruchu w co najmniej 1
inwestycji związanej z budową kompostowni odpadów tunelowej, gdzie tunel
składa się z trzech ścian żelbetowych, otwieranej bramy oraz z dachu z tworzywa
sztucznego, wyposażonej w: -plac dojrzewania, układ napowietrzania i
oczyszczania powietrza w biofiltrze pionowym; -w automatyczny system
sterowania monitorujący minimum temperaturę, tlen i pracę wentylatorów; -której
wybudowanie mogło towarzyszyć posadowienie infrastruktury towarzyszącej; o
wartości minimum 8 000 000,00 zł netto. Zamawiający nie uzna spełnienie
powyższego warunku w przypadku wykazania się przez Wykonawcę technologią
kompostowania przebiegającą w hali kompostowni, w hali wyposażonej w
niezadaszone boksy, hali wyposażonej w tunele, w rękawach foliowych oraz inną
technologią prowadzenia stabilizacji tlenowej odpadów odbiegającej od
wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca na spełnienie powyższego warunku
przedstawi: -wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
te osoby czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
zasadzie: wykonawca spełnia/ nie spełnia poszczególne warunki i będzie oparta na
informacjach zawartych w dokumentach złożonych przez wykonawcę.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 1.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, tj. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę minimum 15 000 000,00 zł oraz przedłoży
informację z banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków lub zdolność
kredytową wykonawcy na kwotę minimum 15 000 000,00 zł. 2.Ocena spełnienia
warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca
spełnia/ nie spełnia poszczególne warunki i będzie oparta na informacjach
zawartych w dokumentach złożonych przez wykonawcę.
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:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;



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;



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;

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)
A.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą pełnomocnictwo winno zawierać zakres i
zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo
powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. B.W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty
musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących
wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się,
że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za
zgodność z oryginałem wszystkich kopii C.informacja o modelu, symbolu oraz producencie
zestawów komputerowych, o których mowa w SIWZ; D.oświadczenie, że w przypadku
realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca zawarł z
podwykonawcami pisemne uzgodnienia w sprawie warunków współpracy w celu
wykonania przedmiotu zamówienia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ;
E.szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający przewidziane do
wykonania prace i dostawy, czas wykonania prac i dostaw oraz wartość wykonanych prac i
dostaw, z określeniem dokładnej daty zrealizowania pierwszych 30%, następnych 30% i
końcowych 40% wartości przedmiotu zamówienia; F.kosztorysy ofertowe; G.opis pełnej
technologii do stabilizacji tlenowej odpadów z systemem zraszania pryzm (układ
napowietrzania i oczyszczania powietrza w biofiltrze); H.wyliczenia potwierdzające taki
dobór wentylatorów, które zapewnią wtłaczanie do tuneli odpowiedniej ilości powietrza dla
przeprowadzenia procesu; I.wyliczenia potwierdzające wymianę powietrza w masie
kompostowej minimum 7-krotnie na godzinę oraz wymianę powietrza w zamkniętym
tunelu minimum 3-krotnie na godzinę (pomiędzy kompostem a dachem). J.wyliczenia
potwierdzające minimalny 20 sekundowy czas styku powietrza ze złożem biofiltra;
K.dokumentacja zdjęciowa lub szkic techniczny przedstawiająca takie rozwiązanie
konstrukcji biofiltra, aby była wykonana jako przestrzenna konstrukcja stalowa składająca
się z pojedynczych skręcanych ze sobą segmentów umożlwiających łatwą i szybką
rozbiórkę konstrukcji w celu wymiany lub uzupełnienia materiału filtracyjnego (w ciągu 1

dnia), bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu, np. bez zastosowania maszyn
odsysających.
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 - 75
2 - Termin realizacji - 20
3 - Okres gwarancji - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1)w zakresie zmiany wynagrodzenia
ryczałtowego w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez ustawodawcę; 2)w zakresie
wydłużenia terminu gwarancji i rękojmi na dowolny okres; 3)w przypadku wystąpienia
zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy; 4)w przypadku zmian będących następstwem działania
organów administracji, w szczególności: przekroczenie ustanowionych przepisami prawa
terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień; 5)w
zakresie terminu wykonania prac objętych przedmiotem umowy, w następujących
okolicznościach: a)leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności niedopełnienia
przez Zamawiającego obowiązków wynikających z zawartej umowy mających wpływ na
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, tj. nieterminowe i niewłaściwe
przygotowanie frontu robót dla Wykonawcy czy niedostarczenie przez Zamawiającego
odpadów potrzebnych do rozruchu kompostowni odpadów; b)złe warunki atmosferyczne;
c)katastrofa budowlana; d)działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na
terminowość wykonania przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie
zewnętrzne, którego Strony umowy nie mogły przewidzieć, którego nie można było
uniknąć, ani któremu Strony umowy nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności, której nie można przypisać drugiej stronie, a która ma wpływ na realizację
przedmiotu umowy, w tym w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,
strajki, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, itp.; e)wystąpienia konieczności
wykonania robót dodatkowych i zamiennych, których zakres i termin realizacji ma wpływ
na termin wykonania niniejszej umowy; f)niezależnych od Wykonawcy (Wykonawca
zobowiązany jest do udowodnienia, że opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy
nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych); g) i inne istotne okoliczności, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 6)w zakresie zmiany ilości i
wysokości poszczególnych rat wynagrodzenia ryczałtowego (wynagrodzenie ryczałtowe
nie może ulec zmianie) przysługujących Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu
umowy oraz w zakresie zmiany terminu płatności faktur - w przypadku zmiany umowy
zawartej przez Zamawiającego z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie w formie

pożyczki wykonania przedmiotu umowy; 7)w zakresie przedmiotu wykonania prac
objętych umową w przypadku konieczności (tylko w przypadku, gdy niewykonanie lub
wadliwe wykonanie przedmiotu umowy jest niezależne od Wykonawcy, a zastosowanie
innych rozwiązań technicznych/technologicznych uzyska aprobatę Zamawiającego)
zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych
niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy - co nie może wpływać na termin
realizacji przedmiotu umowy, ani być przyczyną do jego wydłużenia. 8)w zakresie
nieistotnej zmiany wpływającej na przedmiot umowy, nieskutkującej zmianą
wynagrodzenia ryczałtowego; 9)w przypadku zmiany osoby Kierownika Budowy bądź
Inspektora Nadzoru; 10)w przypadku zmian podmiotu, który uczestniczy w realizacji części
zamówienia jako podwykonawca, na którego potencjale opierał się Wykonawca składając
ofertę, będzie możliwa jedynie pod warunkiem wykazania przez nowy podmiot spełniania
warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ; 11)w przypadku zmiany zakresu
robót planowanych do powierzenia podwykonawcy, który uczestniczy w realizacji części
zamówienia i na którego potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę - w
szczególnie uzasadnionych przypadkach; 12)w zakresie zmiany liczby faktur obciążających
Wykonawcę za pobór mediów - w przypadku zmiany terminu wykonania niniejszej
umowy; 13)w zakresie zmiany projektu organizacji i harmonogramu wykonania robót - w
szczególnie uzasadnionych przypadkach. 14)w zakresie zmiany przepisów prawa w
sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
regulującego kwestię uzyskania odpowiednich parametrów w wyniku przeprowadzonego
procesu kompostowania odpadów.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.eko-region.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul.
Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 21.03.2016 godzina 11:00, miejsce: ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów,
sekretariat 1 pięto.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

