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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  BIOM Spółka z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Dolistowo Stare I 144

Miejscowość:  Jaświły Kod pocztowy:  19-124 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Zabiele 37 Tel.: +48 857331820

Osoba do kontaktów:  Mirosław Bałakier

E-mail:  biom-recykling@o2.pl Faks:  +48 857161755

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.biom-recykling.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)
Spółka z o.o.

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów
wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, gm. Grajewo

Kod NUTS:  PL343

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
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_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów
wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych
Przedmiot zamówienia obejmuje projektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń i
pozwoleń , roboty budowlane, dostawy i montaż maszyn i urządzeń pozostających w związku z realizowanymi
robotami, w szczególności montaż i/lub uruchomienie maszyn i urządzeń, szkolenie Personelu Zamawiającego,
obecność Przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu mechanicznym, technologicznym i próbach
eksploatacyjnych, serwis gwarancyjny i serwis posprzedażny w okresie gwarancyjnym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ, Część III - Program Funkcjonalno-
Użytkowym
W ramach niniejszego Postępowania przewidziano realizację niezależnych Zamówień Częściowych:
1. Projekt i budowa instalacji stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym
2. Projekt i budowa instalacji demontażu odpadów wielkogabarytowych
3. Projekt i budowa instalacji kruszenia i odzysku odpadów budowlanych
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zainteresowany złożeniem Oferty dokonał wizji lokalnej na terenie
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, zapoznał się ze staniem istniejącym, dokonał analizy,
dostępności, miejsca, zapoznał się z wszystkimi dokumentami dotyczącymi rozbudowy ZZO w Koszarówce.
Zebrał niezbędne dodatkowe informacje i przy ich uwzględnieniu przygotował Ofertę. Zgłaszanie zastrzeżeń, co
do możliwości wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej, będzie obciążało Wykonawcę.
W przypadku, gdy w SIWZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia
znajduje się wskazanie dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Za-mawiający przyjmuje
zastosowanie rozwiązań równoważnych przy realizacji przedmiotu zamówienia, to znaczy takich samych lub
lepszych pod względem jakości i funkcjonalności oraz warunków i kosz-tów eksploatacji, jak te opisane w
dokumentacji odnoszącej się do niniejszego zamówienia.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45100000  
Dodatkowe przedmioty 45253800  
 71222000  
 45220000  
 45330000  
 45231300  
 45232410  
 45251143  
 45252000  
 45332000  
 45332200  
 45332300  
 45331000  
 45331200  
 45311000  
 45311100  
 45315100  
 45315300  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
 45317200  
 45000000  
 45320000  
 45222000  
 45262300  
 45400000  
 45500000  
 42996100  
 43250000  
 33153000  
 43800000  
 43300000  
 71200000  

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

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
przetarg nieograniczony prowadzony jest w trybie cechującym postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości powyżej 5 186 000 EURO

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
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(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  6   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 30 000 PLN ( trzydzieści tysięcy złotych) dla każdej części
zamówienia
2. Forma wadium:
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
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz.275),
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 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 12.3.2) niniejszej IDW stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej w pkt
12.3.1) lit. b) i e) niniejszej IDW.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy
Zamawiającego prowadzony przez:
Bank PKO BP S.A.
Nr konta: 69 1020 1332 0000 1302 0566 7292
2) w przypadku składania wadium w innej postaci Wykonawca winien przedstawić ORYGINAŁ gwarancji
(chyba, że z warunków gwarancji jednoznacznie wynika, że Zamawiający może zrealizować uprawnienia
wynikające z gwarancji niezależnie od tego kto posiada oryginał gwarancji, czy do-kument został zwrócony,
zniszczony itd. – wówczas może być przedstawiona kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę).
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3) Wykonawca może wymieniony dokument załączyć do składanej Oferty. Należy wówczas umieścić go
oddzielnej, zamkniętej kopercie z jednoznacznym określeniem zawartości – „wadium” (tak by Zamawiający
nie był zmuszony otwierać oferty przed upewnieniem się, ze wadium zostało złożone przez Wykonawcę). W
każdym razie gwarancja musi być wniesiona przed upływem terminu składania ofert (niezależnie od formy
wadium).
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.
2) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
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.
13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (z podatkiem VAT).
3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej
wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.
4. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub
kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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,
2) zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci przelewem na następujący Wchunek
bankowy Zamawiającego:
Bank PKO BP S.A.
Nr konta: 69 1020 1332 0000 1302 0566 7292
3) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia,
4) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odset-kami wynikającymi z
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umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po-mniejszone o koszty prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy,
5) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt.
12.3.2) i 3) niniejszej IDW,
6) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3
ustawy Pzp,
7) do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp,
8) Wykonawcy należący do Konsorcjum, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9) Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania oraz bez żadnych dodatkowych
warunków.
5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.
2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 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:
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Płatności dokonywane zgodnie z
zapisami SIWZ

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) powinni
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków
zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 10 niniejszej IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezento-wania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego będącego przed-miotem niniejszego postępowania. Zaleca się
ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców).
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta została wybrana, przed
zawarciem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne
porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zreali-zowanie
zamówienia),
3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i
rękojmi,
4) określenie lidera Konsorcjum,
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5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia, oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy,
6) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację
zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
7) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Wszyscy Wykonawcy należący do Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum
do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

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:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania ofert,
spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podlegają wykluczeniu z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i w punkcie 9 IDW
oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie za-mówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik
Nr 3 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców, oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę
wspólną, jeżeli każdy z nich speł-nia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez
wszystkich Wy-konawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich Wykonawców i podpi-
sują je wszyscy umocowani przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je umocowany przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik).
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do IDW (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do reje-stru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia przez dwóch lub więcej Wyko-nawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich),
4) Oświadczenie o nie należeniu bądź należeniu do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp – (wzór stanowiącego załącznik nr 5
do SIWZ)
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5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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 -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony
przedmiotowy dokument dla każdego z nich),
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opła-caniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być
złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich),
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
9) wykaz wykonanych robót i dostaw według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do IDW –, oraz dokumenty
potwierdzające, że te roboty zostały wykonane w sposób należyty,
10) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4a
do IDW oraz oświadczenie, że osoby, które będą wykonywać zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
oraz doświadczenie.
11) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonaw-ca posiada
rachunek, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wymaganej wysokości,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły-wem terminu składania ofert,
12) opłaconą polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
13) Wypełniony Wykaz cen stanowiący Załącznik Nr 6 do IDW.
2. Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te doku-menty mogą być
składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 10.1.:
1) pkt 10.1.3) do 10.1.5) i pkt 10.1.7) – 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, składek na ubezpieczenie społeczne i zdro-wotne 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 10.1.6) składa 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 ustawy
Pzp.
3. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, doku-menty o
których mowa powyżej w pkt. 10.2.1) lit. a) i c) oraz pkt. 10.2.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty o których mowa powyżej w pkt. 10.2.1)
lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. 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 zamieszka-nia, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 10.2 niniejszej IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym
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oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania. Postanowienia pkt. 10.3
niniejszej IDW stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg
formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione
warunki Wykonawca spełnia.
7. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postę-powaniu,
zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, z za-strzeżeniem art. 26
ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
8. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę z zastrzeżeniem w pkt 9.5. niniejszej IDW.
W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest
poświadczyć za zgodność kopię (np. „Poświadczam za zgodność z oryginałem – dnia ....................” podpis i
pieczątka imienna Wykonawcy).
9. Zamawiający, może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpli-wości, co do jej
prawdziwości.
10. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek złożyć te do-kumenty
wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów, oświadczeń o których mowa w pkt 10
niniejszej IDW, zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich
składania.
12. W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Wykonawca musi wykazać posiadanie sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte
wykonanie niniejszego zamówienia. (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich
łączna sytuacja ekono-miczna i finansowa – w tym
celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać
będą spełnienie tego warunku
Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości, co najmniej
500.000,00 PLN ( pięćset tysięcy złotych). W celu
potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku
Wykonawca przedstawi informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w
których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ter-minu

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
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składania ofert dla każdego oferowanego Zamówienia
Częściowego.
b. opłaconą polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia. w wysokości min.
500.000,00 PLN ( pięćset tysięcy złotych) dla każdego
oferowanego Zamówienia Częściowego.
W przypadku, gdy Wykonawca złoży Ofertę na więcej
niż jedno Zamówienie Częściowe polisa może być
wykazana w jednym dokumencie i winna opiewać na
sumę środków przypisanych dla każdego oferowanego
Zamówienia Częściowego.
W trakcie realizacji umowy wybrany Wykonawca
zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie przez cały
okres realizacji umowy w wysokości nie mniejszej niż
500.000.00 zł.
2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może
polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale tech-
nicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. W przypadku korzystania z zasobów
innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest
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, lub inne
dokumenty zgodnie z § 1 ust. 6 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane. Korzystając z wiedzy i
doświadczenia innych podmiotów, należy wskazać jaki
zakres robót wy-kona ten podmiot jako podwykonawca,
co pozwoli na wykorzystanie ich doświadczenia i
wiedzy, oraz podać nazwy firm podwykonawców, na
których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania
spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1.
Pzp.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże,
że:
posiada wiedzę i doświadczenia (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączna
wiedza i doświadczenie)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
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W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
• Dla części 1:
jedna robota budowlana polegająca na wykonaniu
bądź modernizacji obiektu kompostowni odpadów,
bądź instalacji tlenowej w systemie zamkniętym
o przepustowości co najmniej 12.000 Mg/rok i
wartości nie mniejszej niż 1000 000,00 zł ( wraz
z przeprowadzeniem rozruchu tej instalacji), wraz
z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania i
odbiorców oraz załączeniem dowodów, że robota
została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona,
• Dla części 2 :
jedna robota budowlana - polegająca na wykonaniu
i wyposażeniu instalacji/ segmentu demontażu
odpadów wielkogabarytowych (rozdrabniacz
do odpadów wielkogabarytowych, ładowarka
teleskopowa, wyposażenie warsztatu do demontażu
wielkogabarytów) o wartości nie mniejszej niż 1000
000,00 zł wraz z podaniem wartości, daty i miejsca
wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów,
że robota i/lub dostawy zostały wykonane w sposób
należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
• Dla części 3:
jedna robota budowlana polegająca na wykonaniu i
wyposażeniu instalacji/ segmentu instalacji kruszenia i
odzysku odpadów budowlanych, (kruszarka szczękowa,
młot hydrauliczny) o wartości nie mniejszej niż 1000
000,00 zł wraz z podaniem wartości, daty i miejsca
wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów,
że robota i/lub dostawy zostały wykonane w sposób
należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone
posiada3) dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. (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).
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże,
że posiada osoby o następujących kwalifikacjach i
doświadczeniu,
Dla części 1:
a) dysponują Kierownikiem budowy:
Kwalifikacje i umiejętności: wskazana osoba musi
posiadać uprawnienia, których obowiązek na-kłada
ustawa Prawo budowlane tj. uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane
na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub ważne uprawnienia
budowlane wydane według wcześniejszych przepisów
lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju
ich uzyskania;
Ogólne doświadczenie zawodowe - doświadczenie
zawodowe w budownictwie, w tym praca na stanowisku
kierownika budowy przy realizacji minimum jednego
obiektu budowlanego z branży gospodarki odpadami.
b) dysponują osobą projektanta – technologa:
posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, po-
siadającą doświadczenie w projektowaniu instalacji
technologicznych, w tym w zaprojektowaniu co najmniej
jednej, pozytywnie uruchomionej i odebranej, instalacji
do stabilizacji tlenowej od-padów komunalnych
ulegających biodegradacji o wydajności min.10 000 Mg/
rok,
Dla części 2:
a) dysponują Kierownikiem budowy:
Kwalifikacje i umiejętności: wskazana osoba musi
posiadać uprawnienia, których obowiązek na-kłada
ustawa Prawo budowlane tj. uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej wydane na podstawie
Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83
poz. 578) lub ważne uprawnienia budowlane wydane
według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia
równoważne według przepisów kraju ich uzyskania;
Ogólne doświadczenie zawodowe - w budownictwie, w
tym praca na stanowisku kierownika bu-dowy
Dla części 3:
b) dysponują Kierownikiem budowy:
Kwalifikacje i umiejętności: wskazana osoba musi
posiadać uprawnienia, których obowiązek na-kłada
ustawa Prawo budowlane tj. uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej wydane na podstawie
Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83
poz. 578) lub ważne uprawnienia budowlane wydane
według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia
równoważne według przepisów kraju ich uzyskania;
Ogólne doświadczenie zawodowe - w budownictwie, w
tym praca na stanowisku kierownika bu-dowy

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
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Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
BIOM.BSGO/K-12/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  ______  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  23/09/2014  Godzina:  10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 23/09/2014        (dd/mm/rrrr)    Godzina10:05
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Zabiele 37
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 

Fundusz Spójności
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
_____

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587840

E-mail:  uzp@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) http://uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminu składania odwołań : zgodnie z przepisami działu VI- Rozdział 3.
Odwołania ustaw z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2010r nr 113 poz. 759 z późn.
zmianami)

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Urzą Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
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Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587840

E-mail:  uzp@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) http://http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
08/08/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-105963
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w
systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych

Część nr : 1      Nazwa : Projekt i budowa instalacji stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym

1) Krótki opis:
Projekt i budowa instalacji stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45253800  
Dodatkowe przedmioty 71221000  
 79421200  
 45100000  
 45220000  
 45330000  
 45231300  
 45232410  
 45251143  
 45332200  
 45332300  
 45331200  
 45331000  
 45331100  
 45311000  
 45310000  
 45315100  
 45315300  
 45317200  
 45000000  
 45320000  
 45222000  
 45262300  
 45400000  
 45500000  

3) Wielkość lub zakres:

Rozbudowa zadaszonej wiaty kompostowni pryzmowej (instalacja stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym:
Przewiduje się szczelną zabudowę elementów wiaty kompostowni pryzmowej. Po przeprowadzeniu obliczeń
konstrukcyjnych kompostowni, uwzględniając dodatkowe obciążenia powodowane zabudową ścian, budową
wrót, elementami wyposażenia itp. Oczekuje się od Wykonawcy wykonania:
- obudowy istniejącej wiaty przezroczystym tworzywem np. z poliwenglanu, na stelażu z kształtowników
stalowych z ewentualnym wzmocnieniem konstrukcji,
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- od strony północnej i południowej, na całej długości ścian szczytowych budynku, należy przewidzieć po
4bramy przesuwne ze skrzydłami poruszającymi się po kilku prowadnicach, niezależnie od siebie i składane
jedno za drugim, z drzwiami serwisowymi, z doświetleniem, o wysokości 5 m umożliwiające swobodny wyjazd i
wjazd przerzucarki do sąsiedniej pryzmy – zgodnie z załącznikiem nr 3 (przekrój przez kompostownię. Gabaryty
przerzucarki: wysokość 4,75 m szerokość 6,40 m na podwoziu gąsiennicowym. Przemieszczanie się maszyny
w kompostowni pryzmowej odbywać się będzie przez bramy od strony północnej, południowej. Bramy powinny
być wyposażone w uszczelki zapewniające doszczelnienie hali,
- w centralnej części od strony hali sortowni należy przewidzieć bramę wjazdową z drzwiami wejściowymi, z
doświetleniem, o wysokości min. 4 m i szerokości min. 4 m,umożliwiającą swobodny wjazd i wyjazd ładowarki
kołowej. Bramy powinny być wyposażone w uszczelki zapewniające doszczelnienie hali,
- metalowe elementy kompostowni wraz z budynkiem wentylatorni tj. konstrukcja, pokrycie ścian i dachu
wewnątrz obiektów należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem powietrza procesowego (środowisko agresywne
pH 4 i 400 ppm NH3) powłoką z pianki poliuretanowej o zmniejszonej palności gr. min 3 cm,
- w zachodniej części kompostowni w miejscu usytuowania pryzmy pod przenośnikiem frakcji podsitowej należy
przewidzieć zabudowę części ściany przenoszącą obciążenie od pryzmy frakcji podsitowej,
- przewiduje się instalację świetlików dachowych w ilości niezbędnej do zapewnienia naświetlenia wewnątrz
kompostowni bez konieczności stosowania doświetlenia sztucznym światłem zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
- przebudowa systemu aktywnego napowietrzania przy wykorzystaniu istniejących kanałów i urządzeń
znajdujących się w budynku wentylatorni. Wewnątrz hali należy przewidzieć podwieszony pod sufitem system
zbierania powietrza poprocesowego, odprowadzający je do biofiltra z wykorzystaniem urządzeń, w które
wyposażony jest przyległy do kompostowni, budynek wentylatorni. Należy przy tym pamiętać o zachować wolną
przestrzeń do poruszania się przerzucarki wewnątrz hali.
Uwaga:
W przypadku gdy istniejące urządzenia nie spełniają parametrów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie
systemu Wykonawca uwzględni doposażenie budynków kompostowni, wentylatorni, biofiltrów i dyspozytorni
znajdującej się hali sortowni w niezbędne przyłącza sieciowe, maszyny i urządzenia, okablowanie, oraz
doposażenie systemu wizualizacji i sterowania.
Wszystkie elementy będące w kontakcie z powietrzem procesowym powinny być wykonane z surowców
wytrzymałych na oddziaływanie środowiska agresywnego pH 4 i 400 ppm NH3.
Zamawiający wymaga transmisji danych do dyspozytorni wraz z wizualizacją procesu. Zmodernizowany układ
technologiczny winien być zintegrowany z istniejącym układem sterowania i automatyki.
Wykonawca/cy realizujący poszczególne zadania będzie/ą odpowiedzialny/i za zaprojektowanie i wykonanie
Robót objętych przedmiotem zamówienia, który będzie odpowiadał pod każdym względem wymaganiom
Zamawiającego, zawartym w SIWZ, a w szczególności w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszą praktyką
i wiedzą inżynierską, spełniających wymogi Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) oraz zgodnych z prawem
polskim i UE.
Ponadto, Wykonawca/y poszczególnych Robót powinien/nni przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty
budowlane, montażowe, dostawy, usługi, itp. konieczne oraz wymagane pod względem technicznym,
technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji poszczególnych zadań i niezbędne do ich
użytkowania.
Uwaga! Jeżeli doświadczenie i wiedza Wykonawcy/ów wskazuje, że wymagania Zamawiającego są
niewystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu, to powinien/nni on/oni w swojej ofercie i cenie ująć takie
rozwiązania wraz z uzasadnieniem.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  6   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w
systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych

Część nr : 2      Nazwa : Projekt i budowa instalacji demontażu odpadów wielkogabarytowych

1) Krótki opis:
Projekt i budowa instalacji demontażu odpadów wielkogabarytowych

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45000000  
Dodatkowe przedmioty 43250000  
 42960000  
 42996100  
 43800000  
 71200000  

3) Wielkość lub zakres:

Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych przewiduje się jako utwardzony plac z betonowej kostki
brukowej o powierzchni min. 320 m2 w nawiązaniu do istniejących dróg. Należy przewidzieć konstrukcje
placu przenoszącą obciążenia pojazdami ciężkimi: rozdrabniacz, ładowarka, samochody ciężarowe. Punkt
demontażu odpadów wielkogabarytowych znajdować się będzie w pobliżu wiaty na surówce wtórne w północno
- zachodniej części zakładu zagospodarowania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 – Szkic usytuowania
placu do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz placu pod kruszarkę do gruzu budowlanego.
Punkt ten służyć będzie do unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych przywożonych selektywnie i
wydzielonych w sortowni. Odpady wielkogabarytowe, czyli odpady stałe, które ze względu na swoje gabaryty
nie mogą być gromadzone w pojemnikach na odpady z gospodarstw domowych, zbierane i dowożone będą
przez dostawców indywidualnych lub w ramach selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych wydzielonym
transportem.
Odpady wielkogabarytowe tzw.: „brązowe" typu stare meble winny być rozładowywane ze środków transportu
za pomocą ładowarki teleskopowej i transportowane do Punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych.
Wykonawca/cy realizujący poszczególne zadania będzie/ą odpowiedzialny/i za zaprojektowanie i wykonanie
Robót objętych przedmiotem zamówienia, który będzie odpowiadał pod każdym względem wymaganiom
Zamawiającego, zawartym w SIWZ, a w szczególności w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszą praktyką
i wiedzą inżynierską, spełniających wymogi Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) oraz zgodnych z prawem
polskim i UE.
Ponadto, Wykonawca/y poszczególnych Robót powinien/nni przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty
budowlane, montażowe, dostawy, usługi, itp. konieczne oraz wymagane pod względem technicznym,
technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji poszczególnych zadań i niezbędne do ich
użytkowania.
Uwaga! Jeżeli doświadczenie i wiedza Wykonawcy/ów wskazuje, że wymagania Zamawiającego są
niewystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu, to powinien/nni on/oni w swojej ofercie i cenie ująć takie
rozwiązania wraz z uzasadnieniem.
Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę następującyh Maszyn i urządzeń:
Rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych
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Urządzenie nie może być prototypem, fabrycznie nowe, o wydajności min 8 t/h służyć będzie do rozdrabniania
odpadów wielkogabarytowych takich jak: wersalki, materace, kanapy, fotele, meble itp. o wyposażeniu:
a) silnik wysokoprężny o mocy min 155 kW spełniający wymogi norm UE w zakresie emisji spalin
b) napęd podzespołów rozdrabniacza hydrauliczny
c) podwozie umożliwiają transport pojazdem hakowym zgodnie z normą DIN 30722 ( odbiór hakowy 1 570 mm)
d) wyposażony w min. dwa wały obracające się asynchronicznie z funkcją rewersu
e) możliwością wymiany noży
f) zasyp min 2 600 x 1 900 mm, wyposażony w nadstawki wys. min 450 mm
g) komora rozdrabniająca min 1 500 x 1 600 mm
h) przystosowana do załadunku ładowarką
i) wysokość załadunku max 3 000 mm
j) wyposażony w hydraulicznie rozkładany i składany przenośnik odbierający z regulowaną wysokością wysypu,
taśma gumowa ze zbierakami
k) wyposażony w separator magnetyczny do metali żelaznych umiejscowiony nad przenośnikiem odbierającym
l) masa całkowita urządzenia max 18 ton
m) wyposażony w zbiornik paliwa zabezpieczony przed dostępem osób trzecich
n) wyposażony w zabezpieczenie niepozwalające na uruchomienie przez osoby postronne nieupoważnione do
obsługi
o) wyposażony w panel sterowniczy umożliwiający odczyt podstawowych parametrów roboczych maszyny w
języku polskim lub piktogramy
p) wyposażony w komplet niezbędnych narzędzi
q) wyposażony w wyłącznik awaryjny
r) wyposażony w urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem bądź przegrzaniem maszyny
s) automatyczny system centralnego smarowania
t) wyposażony w plandekę chroniącą przed warunkami atmosferycznymi
Ładowarka teleskopowa
Urządzenie nie może być prototypem, fabrycznie nowe, służyć będzie do załadunku odpadów z betonu, gruzu
do kruszarki oraz odpadów wielkogabarytowych takich jak: wersalki, materace, kanapy, fotele, meble do
rozdrabniacza, o wyposażeniu:
a) silnik wysokoprężny, o mocy min 55 kW, spełniający wymogi norm UE w zakresie emisji spalin
b) udźwig min 2,5 t
c) wysokość załadunku min 5,0 m
d) napęd podzespołów hydrauliczny
e) automatyczna skrzynia biegów
f) wyposażony w opony wzmocnione tj. przemysłowe, dostosowane do pracy w ciężkich warunkach np. na
budowie, zakład zagospodarowania odpadów, wypełnione elastomerem lub rozwiązanie równoważne
g) wyposażony w napęd obydwu osi
h) wyposażony w dwie skrętne osie
i) wyposażony w kabinę z lusterkami kontrolnymi, wycieraczki, ogrzewana, przeszklona z każdej strony
j) wyposażony w oświetlenie zewnętrzne
k) wyposażony w kierownicę oraz panel sterowniczy umożliwiający między innymi odczyt podstawowych
parametrów roboczych maszyny w języku polskim bądź piktogramy lub rozwiązanie równoważne
l) licznik motogodzin
m) łyżka o pojemności min 1,5 m3, dzielona, wyposażona w lemiesz
n) wyposażony w widły paletowe zapinane w miejsce łyżki ładowarkowej
o) wyposażony w chwytak do bel o płytowej konstrukcji ramion zapinany w miejsce łyżki ładowarkowej
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p) wyposażony w zbiornik paliwa zabezpieczony przed dostępem osób trzecich
q) wyposażony w zabezpieczenie niepozwalające na uruchomienie przez osoby postronne nieupoważnione do
obsługi
r) wyposażony w wyłącznik awaryjny
s) automatyczny system centralnego smarowania
t) wyposażony w komplet niezbędnych narzędzi
Wyposażenie warsztatu do demontażu wielkogabarytów
Urządzenia nie mogą być prototypem, fabrycznie nowe:
a) dwa stoły narzędziowe o wymiarach min 200 x 80 x 88 mm (dł. x szer. x wys.)
b) imadło ślusarskie stałe z prowadzeniem pryzmowym min 200 mm o wysokiej wytrzymałości udarowej,
wymienne hartowane wkładki szczękowe, uchwyt na rury i pręty
c) szafa narzędziowa mobilna, stalowa z narożnikami zabezpieczonymi przed uderzeniem, min 7 szuflad, 4 koła
min 2 skrętne, wyposażona w zamek zamykający jednocześnie wszystkie szuflady, wymiary: wysokość min
95cm, szerokość min 75cm, głębokość min 45cm
d) szlifierka kontowa min moc wejściowa 2600 W, prędkość bez obciążenia min 6500obr/min, waga max 7 kg,
max głębokość cięcia 68 mm
e) wiertarka udarowo – obrotowa z gniazdem SDS, siła uderzenia min 2,5 J, moc silnika min 770W,waga max
3,2 kg, komplet wierteł utwardzanych do betonu i metalu
f) piła spalinowa o mocy min 2,3 KM, długość prowadnicy min 30 cm, waga max 6 kg
g) palnik acetylenowo – tlenowy o wyposażeniu min. butla tlenowa 5 dm3, gazowa 5dm3, reduktor tlenowy i
acetylenowy, palnik, nasadki, dysze
h) kompresor o poj. min 200l, sprężarka dwutłokowa min 350l/min, silnik o mocy min 3 KM, przeniesienie
napędu za pomocą paska klinowego, ciśnienie robocze min 8 BAR, wyposażony w wyłącznik awaryjny,
szybkozłączki, wąż spiralny 8/12 dł. min 20 m, pistolet do przedmuchiwania, pistolet do ropowania, przyrząd do
sprawdzania i wyrównywania ciśnienia kół
i) spawarka typu migotam min 180 A przystosowana do spawania drutem samoosłonowym, wyposażona w
kable, reduktor, butlę z CO2, drut, maskę
j) piła szablasta elektryczna z wymiennymi brzeszczotami o dł. min 225 mm do cięcia drewna i metalu
k) wiertarko-wkrętarka min 18 v li-jon, wyposażona w walizkę, ładowarkę min 1 zapasowy akumulator
l) nożyce do cięcia prętów o średnicy min 12 mm
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej Maszyn i Urządzeń oraz instrukcji
obsługi jak i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji dostarczonych Maszyn i Urządzeń w
języku polskim.
Wymagania ogólne:
1. Wykonawca wykonując Dostawę winien uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego stawiane w SIWZ
oraz w Ofercie;
2. Przedmiot Dostawy musi być tożsamy z opisanym w niniejszej SIWZ i oferowanym w Ofercie Wykonawcy;
3. Oferowane maszyny/urządzenia eksploatowane będą w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w
warunkach przyjmowania, unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych. W związku z czym
oferowane maszyny i urządzenia winny być przystosowane do pracy w powyższych warunkach;
4. Wykonawca powinien zwrócić uwagę, że maszyny / urządzenia będą garażowane na wolnym powietrzu, pod
wiatą, lub w pomieszczeniu nieogrzewanym;
5. Oferowane maszyny/urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być prototypami.
6. Dostawa maszyn / urządzeń będzie zgodna zarówno z polskimi, jak i europejskimi normami i przepisami;
7. Koszty poniesione podczas transportu Dostaw, ich przekazania Zamawiającemu, uruchomienia, szkolenia
Personelu Zamawiającego oraz koszty na wszystkie testy przeprowadzone przed odbiorem i w trakcie odbioru
w Miejscu Dostawy będą poniesione przez Wykonawcę;
8. Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu wzór protokołu odbioru przedmiotu Dostaw w
terminie do 14 dni przed datą przekazania przedmiotu Dostaw
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9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, w ciągu 14 dni po zawarciu umowy, szczegółowy
harmonogram Dostaw, plan i program podstawowego szkolenia dla Personelu Zamawiającego (operatorów i
personelu inżynieryjno-technicznego) w zakresie, obsługi, napraw i konserwacji maszyn i urządzeń będących
przedmiotem Dostaw
10. Dokumentacja ma obejmować między innymi:
• Instrukcje obsługi i konserwacji z wyodrębnionym wykazem części zamiennych i zużywających się,
• Dokumentacje techniczno-ruchowych (DTR) maszyn i urządzeń,
• Opracowanie programu prób końcowych, rozruchu i prób eksploatacyjnych,
• Opracowanie instrukcji eksploatacjiDokumentacja winna zawierać materiały w 3 egzemplarzach w formie
papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (CD format PDF).
Wymogi dla okresu gwarancji:
1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji i/lub rękojmi ważnej przez minimum 24 miesięcy, od daty
protokolarnego odbioru przedmiotu Dostaw przez Zamawiającego
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania okresowych przeglądów, kontroli, konserwacji i napraw
dostarczonej(ych) maszyn/urządzeń i poniesie wszelkie koszty powyższych zobowiązań w okresie gwarancji
jakości i/lub rękojmi za wady
3. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca winien w ramach przeglądów uwzględnić (m.in.) koszty materiałów
i płynów eksploatacyjnych oraz części podlegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji Urządzeń i
Maszyn.
4. Gwarancja jakości, musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek i wad jakie powstaną
w okresie gwarancyjnym, za wyjątkiem uszkodzeń wynikającej z nieprawidłowej eksploatacji i uszkodzeń
mechanicznych spowodowanych przez Zamawiającego;
5. Okres gwarancyjny biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru urządzenia i/lub
maszyny bez uwag
6. Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym przystąpi do jakiejkolwiek naprawy usuwania usterek i
innych działań serwisowych, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia faktu przez Zamawiającego
drogą elektroniczną (email i/lub faks);
7. Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z wymianą wszystkich niezbędnych materiałów i części eksploatacyjnych,
przeprowadzony zostanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 14 dni obowiązywania okresu gwarancji
jakości i/lub rękojmi;
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  3   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w
systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych

Część nr : 3      Nazwa : Projekt i budowa instalacji kruszenia i odzysku odpadów budowlanych

1) Krótki opis:
Projekt i budowa instalacji kruszenia i odzysku odpadów budowlanych

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45000000  
Dodatkowe przedmioty 43300000  
 71200000  

3) Wielkość lub zakres:

Na terenie projektowanego ZZO w Koszarówce, gmina Grajewo planuje się zlokalizowanie miejsca na
kruszenie odpadów budowlanych, pochodzących z gospodarstw domowych. Przewiduje się jako utwardzony
betonowy plac o powierzchni min. 671,85 m2 w nawiązaniu do istniejących dróg dojazdowych. Należy
przewidzieć konstrukcje placu przenosząca obciążenie pojazdami ciężkimi: kruszarka, ładowarka, samochody
ciężarowe. Punkt kruszenia odpadów znajdować się będzie na północny - wschód od istniejącej kompostowni
pryzmowej. Po dowiezieniu odpadów budowlanych na wyznaczone miejsce, będą one podlegać kruszeniu.
Wykonawca/cy realizujący poszczególne zadania będzie/ą odpowiedzialny/i za zaprojektowanie i wykonanie
Robót objętych przedmiotem zamówienia, który będzie odpowiadał pod każdym względem wymaganiom
Zamawiającego, zawartym w SIWZ, a w szczególności w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszą praktyką
i wiedzą inżynierską, spełniających wymogi Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) oraz zgodnych z prawem
polskim i UE.
Ponadto, Wykonawca/y poszczególnych Robót powinien/nni przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty
budowlane, montażowe, dostawy, usługi, itp. konieczne oraz wymagane pod względem technicznym,
technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji poszczególnych zadań i niezbędne do ich
użytkowania.
Uwaga! Jeżeli doświadczenie i wiedza Wykonawcy/ów wskazuje, że wymagania Zamawiającego są
niewystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu, to powinien/nni on/oni w swojej ofercie i cenie ująć takie
rozwiązania wraz z uzasadnieniem.
ponadto przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Kruszarka szczękowej:
Urządzenie nie może być prototypem, fabrycznie nowe, o wydajności min 20 t/h służyć będzie do rozdrabniania
odpadów z betonu, gruzu ceglane, płyt nagrobnych itp. o wyposażeniu:
a) silnik wysokoprężny, wyposażony w filtr przeciwpyłowy o mocy min 40 KM, spełniający wymogi norm UE w
zakresie emisji spalin
b) szczęk kruszarki wykonane z materiału o dużej zwartości manganu
c) możliwość obrotu szczęk kruszarki w celu przedłużenia ich żywotności
d) wyposażony w panel sterowniczy umożliwiający między innymi odczyt podstawowych parametrów roboczych
maszyny w języku polskim bądź piktogramy lub rozwiązanie równoważne
u) urządzenie mobilne na podwoziu gąsiennicowym gumowym lub podwozie umożliwiają transport pojazdem
hakowym hakowym zgodnie z normą DIN 30722 ( odbiór hakowy 1 570 mm)
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e) napęd podzespołów kruszarki hydrauliczny
f) komora kruszenia min 500 x 250 mm
g) wyposażona w kosz zasypowy z zastawkami, umożliwiający obsługę ładowarką o szer. łyżki 2 100 mm
h) kosz zasypowy z urządzeniem zapobiegającym klinowaniu się materiału
i) możliwość regulacji szczeliny umożliwiającej produkcję różnych wielkości frakcji
j) wysokość załadunku max 3 000 mm
k) wyposażona w przenośnik odbierający
l) wyposażony w zbiornik paliwa zabezpieczony przed dostępem osób trzecich
m) wyposażony w zabezpieczenie niepozwalające na uruchomienie przez osoby postronne nieupoważnione do
obsługi
n) wyposażony w wyłącznik awaryjny
o) wyposażony w urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem bądź przegrzaniem maszyny
p) automatyczny system centralnego smarowania
q) wyposażony w komplet niezbędnych narzędzi
r) wyposażona w plandekę chroniącą przed warunkami atmosferycznymi
Młot hydrauliczny:
Urządzenie nie może być prototypem, fabrycznie nowe, o maksymalnej energii uderzenia min 700 J, służyć
będzie do rozdrabniania dużych elementów/odpadów/ z betonu, żelbetu , płyt nagrobnych itp. o wyposażeniu:
a) urządzenie musi być kompatybilne z koparko – ładowarką TEREX 820 (koparko ładowarka posiada pompy
pracujące w tandemie: główną 80 l/min 2200 obr/min oraz drugą 60 l/min przy 2200 obr/min)
b) średnica narzędzia roboczego min 60 mm
c) ciężar roboczy min 200 kg
d) komplet złączy i przewodów ciśnieniowych
e) wyposażony w narzędzia takie jak przecinaki ostre, tępe, krzyżowe, czworokątne, ubijaki, piły
f) wyposażony w centralny układ smarowania
g) wyposażony w system amortyzujący tłumiący drgania i hałas
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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