
Jaświły: Nadzór nad Kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w 

systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku 

odpadów budowlanych 

Numer ogłoszenia: 392110 - 2014; data zamieszczenia: 28.11.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o. , Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. 

podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.biom-recykling.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: Nadzór nad Kontraktem pn. 

Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu 

odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem pn. Projekt i budowa 

instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów 

wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych Przedmiotowy Kontrakt 

K-12 jest realizowany z podziałem na następujące zadania: Część 1 Projekt i budowa 

instalacji stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym Część 2 Projekt i budowa instalacji 

demontażu odpadów wielkogabarytowych Część 3 Projekt i budowa instalacji kruszenia i 

odzysku odpadów budowlanych. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1. 

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 

dniach: 180. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu 

zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości:1000 zł 

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 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za 

spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o 

spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o 

informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez 

Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za 

spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o 

spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o 

informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez 

Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za 

spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o 

spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o 

informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez 

Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże, 

że dysponuje do wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi 

uprawnienia budowlane w specjalnościach określonych poniżej 

legitymujących się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do 

stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest 

do posiadania kadry pełniącej funkcję inspektorów nadzoru, posiadających 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w niżej wymienionych specjalnościach: Kierownik Zespołu posiadający: - 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej, - posiada minimum 2 letnie 

doświadczanie - w okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcję: Kierownika Projektu, 

Koordynatora Zespołu Inwestycyjnego, Inżyniera Kontraktu, Kierownika 

Budowy w swojej specjalności przy realizacji co najmniej 1 zakończonej 

inwestycji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi o wartości nie 

mniejszej niż 3.000.000 PLN, Inspektor ds. technologii: - minimum 2-letnie 

doświadczenie zawodowe na stanowisku technologa w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi , w tym uruchomienie co najmniej jednej instalacji 

kompostowania - doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednej instalacji 

do przetwarzania odpadów komunalnych o wydajności min 30 tys. Mg/rok 

Inspektor nadzoru branży budowlanej - uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - minimum 2-letnie 

doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w wykonawstwie robót lub 

nadzorze jako kierownik robot lub inspektor nadzoru, Inspektor nadzoru 

branży sanitarnej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. - minimum 2-

letnie doświadczenie zawodowe w tym co najmniej rok w nadzorowaniu robot 

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

wodociągowych i kanalizacyjnych Inspektor nadzoru branży drogowej - 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie do kierowania robotami w specjalności drogowej minimum 2-

letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w nadzorze jako 

kierownik robot lub inspektor nadzoru Inspektor nadzoru branży elektrycznej o 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych - 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych , - minimum 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu 

robót elektrycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej Zamawiający 

dopuszcza łączenie funkcji pod warunkiem spełnienia przez proponowaną 

osobę wymagań. Kandydata na stanowisko wraz z informacjami na temat jego 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu powierzonych 

czynności z informacją o podstawie dysponowania tą osobą Wykonawca 

przedstawi zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz oraz 

oświadczy, że osoba ta posiada wymagane uprawnienia. Ocena spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie 

spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 



(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do 

oferty. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W tym zakresie wykonawca zobligowany jest: przedłożyć polisę 

ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 

minimum 100 000,00 PLN ( sto tysięcy złotych).Ocena spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w 

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych 

przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

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 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; 

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) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba 

podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru 

Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty 

ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z 

oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako 

upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. Potwierdzenie wniesienia 

wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji 

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 - 90 

 2 - Termin płatności faktury - 10 



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 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy jedynie w przypadku 

konieczności zmiany terminu realizacji nadzorowanych Kontaktów K-12 bez dodatkowych 

kosztów ze strony Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany pozostałych 

postanowień umowy jedynie w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu 

wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.biom-recykling.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: BIOM SP. z 

o.o. Dolistowo Stare I 144, 19- 124 Jaświły adres biura Zarządu: Zabiele 37 19- 124 Jaświły. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 08.12.2014 godzina 10:00, miejsce: BIOM Sp. z o.o. Zabiele 37, 19-124 Jaświły, Sala 

konferencyjna. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Kontakt jest realizowany w ramach Projektu Biebrzański 

System Gospodarki Odparki Odpadami - etap II, który jest współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko. 

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 

 


