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Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Zakład Zagospodarowania Odpadów Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
w Poznaniu sp. z o. o.
znany) _____
Adres pocztowy: al. Marcinkowskiego 11
Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 61-827

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 618530813

Osoba do kontaktów: Iwona Ładecka, Norbert Kurczyna, Łukasz Strzeżyński
E-mail: mag.pio@odpady.poznan.pl

Faks: +48 618530842

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.odpady.poznan.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 prawa handlowego, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 3b
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
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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)
gospodarka odpadami
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 :
Kontrakt nr 1 „Projektowanie i budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w
Poznaniu”
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
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Usługi
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Poznań, Działka nr ewid. 245/54 ark. 37, Obr. Morasko
Kod NUTS: PL418
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 zamówienia w ramach niniejszego Kontraktu nr 1 jest zaprojektowanie i budowa instalacji do
odzysku odpadów biodegradowalnych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych o przepustowości
min. 30.000 Mg/rok, spełniającej wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) z budową i montażem
poszczególnych segmentów technologicznych zakładu, dostawą maszyn, urządzeń i narzędzi eksploatacyjnych,
w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie
oraz użytkowanie wybudowanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia objętego Kontraktem 1 obejmuje:
Budowę instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych o przepustowości min. 30.000 Mg/rok, w tym:
odpady zielone zbierane selektywnie - 18.000 Mg/rok,
odpady biodegradowalne zbierane selektywnie - 12 000 Mg/rok.
składającej się z instalacji fermentacji i instalacji kompostowania odpadów o przepustowościach:
instalacji fermentacji suchej odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie oraz odpadów zielonych o
przepustowości min. 24 000 Mg/rok,
instalacji kompostowania pozostałości z procesu fermentacji suchej oraz odpadów zielonych o przepustowości
pozwalającej na przyjęcie do kompostowania frakcji z instalacji fermentacji oraz w ilości min. 6.000 Mg/rok
dodatkowych odpadów zielonych. Minimalna przepustowość instalacji kompostowania to min. 28.000 Mg/rok
(wymagana przepustowość kompostowania uwzględnia ok. 10% sezonowe nierównomierności w ciężarze
objętościowym wsadu) .
Budowę segmentu przygotowania wsadu do fermentacji i kompostowania,
Budowę segmentu energetycznego wykorzystania biogazu,
Budowę placu dojrzewania, doczyszczania oraz magazynowania kompostu zlokalizowanego pod wiatą,
Budowę segmentu oczyszczania powietrza procesowego z biofiltrem,
Budowę obiektów infrastruktury zakładu związanych z instalacjami do odzysku odpadów biodegradowalnych:
zaplecza socjalnego, zbiorników ścieków technologicznych i deszczowych, sieci wod-kan, energetycznych, dróg
i placów manewrowych.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wytyczenie, roboty, szkolenia, próby końcowe, próby
eksploatacyjne, uprzątnięcie placu budowy, usunięcie wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do
przejęcia robót przez Zamawiającego oraz osiągnięcia efektu ekologicznego i technologicznego zrealizowanego
przedsięwzięcia (instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych), spełniające cele Projektu oraz zgodne z
deklarowanymi gwarancjami załączonymi do oferty Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części III niniejszej SIWZ.
Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV):

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
71220000
71221000
71242000
79421200
45111200
45000000
45200000
45220000
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Słownik główny
45222000
45231300
45232400
45330000
45331000
45310000
45315100
45315300
45253800
45255800
45400000
45233120
45233140
45233200
45233220
45233226
45111291
45112710
45222100
45311000
31100000
42900000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

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)
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w dalszej
części SIWZ zwanej u.p.z.p. o wartości szacunkowej powyżej 5 186 000 euro zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od
których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735).
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
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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: _____
(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 : _____ 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. Wymagania dotyczące wadium
Wysokość wadium
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 500.000 PLN (słownie:
pięćset tysięcy PLN)
Forma wadium
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275, z
późn. zm.).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja i/lub
poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi
następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta
i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz
wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem,
c) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
d) termin ważności (okres obowiązywania) gwarancji i/lub poręczenia, który nie może być krótszy niż termin
związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą,
e) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji
i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub pełnomocnictw i Wykonawca nie udowodnił, iż wniknęło to z przyczyn
nieleżących po jego stronie lub
• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we ofercie, lub
• nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy”; gwarancja ma być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego.
f) Zapisy w pkt. 11.2.2.e) odnoszą się również do poręczeń.
Sposób wniesienia wadium
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
ING Poznań Nr konta: 53 1050 1520 1000 0023 4950 8362
2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale np.
dołączonym do oryginału oferty.
Termin wniesienia wadium
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Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczny termin wniesienia wadium w
pieniądzu przyjęty będzie termin uznania rachunku Zamawiającego do momentu upływu terminu składania
ofert.
Zwrot wadium
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a u.p.z.p.
2. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 u.p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Utrata wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p.,
lub pełnomocnictwa, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym
roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
a) 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 pieniądzu winno być wniesione w PLN
3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
ING Poznań Nr konta: 53 1050 1520 1000 0023 4950 8362
4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Jeżeli zabezpieczenie
wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczeniu stosuje się do niej odpowiednio treść pkt. 11.2.2. IDW.,
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6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art.
94 ust. 3 u.p.z.p.
7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (przedmiotu
umowy) i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane. Za należyte wykonanie
zamówienia rozumie się wykonanie zgodnie z umową i podpisanie protokołu odbioru końcowego.
2. Zamawiający zwróci Wykonawcy 30% wartości zabezpieczenia wykonania nie później niż w 15 (piętnastym)
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3. Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do zwolnienia zabezpieczenia w terminie 28 dni przed datą
wygaśnięcia tego zabezpieczenia to będzie przedłużał jego ważność na swój koszt aż do czasu usunięcia
wszelkich wad.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p.
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW. (W
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie
musi być złożone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
2) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi wykazać spełnianie następujących
warunków (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia,
oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie):
1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie:
• Zaprojektował co najmniej dwie instalacje działające w oparciu o technologię fermentacji beztlenowej i
powiązaną z nią technologię stabilizacji tlenowej o przepustowości min. 20.000 Mg odpadów/rok każda;
• W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresiewykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie instalacji w oparciu
o technologię fermentacji beztlenowej i powiązaną z nią technologię stabilizacji tlenowej o przepustowości min.
20.000 Mg odpadów/rok każda..
lub, alternatywnie, zamiast warunków wskazanych w pkt 1 i 2:
3. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie
• wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie instalacji w oparciu o technologię
fermentacji beztlenowej i powiązaną z nią technologię stabilizacji tlenowej o przepustowości min. 20.000 Mg
odpadów/rok każda w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Przez ukończenie robót budowlanych rozumie się uzyskanie przez obiekt pozwolenia na użytkowanie.
Wykonawca opisze szczegółowo przedmiot robót, daty wykonania, nazwy odbiorców. Powyższe dane należy
przygotować zgodnie z załącznikiem nr 4 do IDW i załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty oraz dostawy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
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2. Dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi wykazać spełnianie następujących warunków (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i
kadrowy):
I. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji – Przedstawiciela Wykonawcy posiadającą:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe, znajomość zasad i procedur stosowanych przy zarządzaniu projektami z
sektora ochrony środowiska;
Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letnie
doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych;
Szczególne doświadczenie zawodowe – doświadczenie w zarządzaniu procesem inwestycyjnym w charakterze:
kierownika (menedżera) zespołu inwestora i/lub kierownika /dyrektora kontraktu dla minimum jednej
zakończonej inwestycji z sektora ochrony środowiska (gospodarki odpadami i/lub gospodarki wodno-ściekowej)
realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
II. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą:
Kwalifikacje: stosowne uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 8 lat doświadczenia w projektowaniu, w tym co najmniej 4letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na stanowisku Projektanta
Szczegółowe doświadczenie zawodowe: w projektowaniu samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego
co najmniej jednej zrealizowanej inwestycji z sektora gospodarki odpadami lub gospodarki wodno-ściekowej.
III. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta branży architektonicznej posiadającą:
Kwalifikacje: stosowne uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej projektanta w specjalności architektonicznej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 8 lat doświadczenia w projektowaniu, w tym co najmniej 4letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na stanowisku Projektanta
Szczegółowe doświadczenie zawodowe: w projektowaniu samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego
co najmniej jednej zrealizowanej inwestycji z sektora gospodarki odpadami lub gospodarki wodno-ściekowej.
IV. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą:
Kwalifikacje: stosowne uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 8 lat doświadczenia w pracy w projektowaniu, w tym co najmniej
4-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na stanowisku Projektanta
Szczególne doświadczenie zawodowe: w projektowaniu samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego co
najmniej jednej inwestycji z sektora gospodarki odpadami lub gospodarki wodno-ściekowej.
V. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta branży drogowej posiadającą:
Kwalifikacje: stosowne uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej projektanta w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 8 lat doświadczenia w projektowaniu, w tym co najmniej 4letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na stanowisku Projektanta,
Szczegółowe doświadczenie zawodowe: w projektowaniu samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego
co najmniej jednej inwestycji z sektora gospodarki odpadami lub gospodarki wodno-ściekowej.
VI. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Technologa dla kompostowni posiadającą:
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Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w ochronie środowiska i/lub
zagospodarowywaniu odpadów w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie przy instalacji pracującej w oparciu o
technologię fermentacji beztlenowej i stabilizacji tlenowej o przepustowości min. 25.000 Mg odpadów/rok.
Szczególne doświadczenie zawodowe: doświadczenie w projektowaniu na stanowisku samodzielnym
w charakterze technologa kompostowni, co najmniej jednej instalacji pracującej w oparciu o technologię
fermentacji beztlenowej i stabilizacji tlenowej o przepustowości min. 25.000 Mg odpadów/rok.
VII. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne
uprawnienia wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem, w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu zamówienia.
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym
co najmniej 4-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na Projektanta.
Szczególne doświadczenie zawodowe: doświadczenie w projektowaniu w charakterze projektanta sieci i/lub
instalacji średniego i niskiego napięcia i/lub urządzeń elektrycznych i/lub elektroenergetycznych dla co najmniej
jednej inwestycji z sektora gospodarki odpadami lub gospodarki wodno-ściekowej.
VIII.1. Kierownik Budowy (kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, stosowne uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają do
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej kierowania robotami bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem w zakresie
niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, w tym
co najmniej 4 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru
inwestorskiego;
Szczególne doświadczenie zawodowe: doświadczenie w kierowaniu budową podobnych do przedmiotu
zamówienia, w tym:
udział w realizacji minimum jednej zrealizowanej instalacji działającej w oparciu o technologię fermentacji
beztlenowej i stabilizacji tlenowej o przepustowości min. 20.000 Mg odpadów/ rok każda, w formule „zaprojektuj
i wybuduj”.
IX. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej posiadający:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, stosowne uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane zgodnie z wcześniej
obowiązującym prawem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, w tym
co najmniej 4 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na stanowisku kierownik budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru
inwestorskiego;
Szczególne doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy (na stanowisku kierownika budowy/ robót) przy
realizacji co najmniej jednej inwestycji sektora gospodarki odpadami.
X. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, stosowne uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają do
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do
realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, w tym
co najmniej 4 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji
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technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru
inwestorskiego;
Szczególne doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy (na stanowisku kierownika budowy/ robót) przy
realizacji co najmniej jednej inwestycji sektora gospodarki odpadami i/lub wodno -ściekowej.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza, aby kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej pełnił funkcję Kierownika
Budowy.
XI. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, stosowne uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają do
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, w tym
co najmniej 4 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru
inwestorskiego;
Szczególne doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy (na stanowisku kierownika budowy/ robót)
przy realizacji sieci SN i NN oraz co najmniej jednej inwestycji z sektora gospodarki odpadami lub gospodarki
wodno-ściekowej.
XII. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika montażu linii technologicznej kompostowni
posiadającą:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe inżynierskie;
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego;
Szczególne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika
montażu linii technologicznych do kompostownia w zakładach unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym
kierowanie montażem minimum jednej instalacji pracującej w oparciu o technologię fermentacji beztlenowej i
stabilizacji tlenowej o przepustowości min. 20.000 Mg odpadów/rok.
XIII. 1 osobą przewidziana do pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozruchów technologicznych dla kompostowni
posiadającą:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe inżynierskie;
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3letnie doświadczenie przy nadzorowaniu realizacji, montażu, uruchamianiu linii technologicznych stabilizacji/
kompostowania odpadów w zakładach unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych i/lub selektywnie
zbieranych.
Szczególne doświadczenie zawodowe: doświadczenie w uruchamianiu i rozruchach min. dwóch instalacji
pracujących w oparciu o technologię fermentacji beztlenowej i stabilizacji tlenowej o przepustowości min.
25.000 Mg odpadów/rok.
W przypadku braku znajomości języka polskiego przez ww. kluczowych specjalistów, Wykonawca zatrudnieni
na własny koszt tłumacza/tłumaczy języka polskiego w całym okresie realizacji projektu, zapewniając w ten
sposób stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym i/lub innymi wykonawcami realizującymi
Projekt i/lub przedstawicielami: jednostek wdrażających i/lub finansujących i/lub UE a personelem Wykonawcy.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia z podaniem planowanego zakresu czynności oraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia i posiadanych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia,
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał
kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie);
Uwaga: w ramach formalności, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty, a przed
podpisaniem umowy Zamawiający żąda przedłożenia stosownych uprawnień budowlanych/ dokumentów
uprawniających do samodzielnej funkcji technicznej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osób wskazanych w zał. nr 3.

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu

12 / 32

3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (Załącznik nr 2 do IDW).
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr
2 do niniejszych IDW. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej
Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych złotych) lub
zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych),
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono
w poszczególnych podpunktach pkt 9 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowna walutę według
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o
niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy
przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1, polega na zasobach
innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych poniżej (z
wyłączeniem punktu 4.g)
4. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 u.p.z.p.
W celu potwierdzenia, iż wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p.
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
a) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr
2A do niniejszej IDW. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej
Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez każdego z Wykonawców lub przez reprezentującego ich
pełnomocnika, z tym że umocowanie do złożenia takiego oświadczenia musi wynikać wprost i jednoznacznie z
treści pełnomocnictwa).
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich),
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p.,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p.,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) – chyba, że podmiot wchodzący w skład konsorcjum nie
podlega odpowiedzialności „podmiotów zbiorowych”;
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f) aktualną informację z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 u.p.z.p.,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich;
g) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p., albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór formularza informacji o braku przynależności do
grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do IDW).
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 u.p.z.p., mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 u.p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń
– zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
5. Stosownie do treści § 4 ust 1. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z
2013r., poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
1) pkt. 9.4) lit b), 9.4. lit. c) I 9.4. lit. e) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym na
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) 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;
2) pkt 9.4. lit d) i f). 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, 10 i 11 u.p.z.p.
6. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o
których mowa powyżej w pkt 9.5. ppkt 1) lit. a) i b) oraz w pkt 9.5. ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 9.5.
ppkt 1) lit c), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Postanowienia pkt 9.6. IDW znajdują odpowiednie zastosowanie.
8. W przypadku, gdy kwoty określone w dokumentach składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału wyrażone są w innych walutach niż PLN, do ich przeliczania na PLN należy
przyjąć średni kurs NBP danej waluty z dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
9. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
10. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b u.p.z.p. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 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.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., Zamawiający, w celu oceny,
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czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać:
1)w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie
mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych złotych) lub zdolność kredytową Wykonawcy
na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) dokumentów dotyczących w szczególności:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez Wykonawcę.

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 (np. konsorcjum) powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków oraz
potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p. zgodnie z zapisami
zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Pełnomocnictwo powinno:
Jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi
i precyzować zakres umocowania,
Wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

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

tak

nie

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane (art. 93 ust. 1a
u.p.z.p.).

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:
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Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW. (W
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie
musi być złożone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1, polega na zasobach
innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych poniżej (z
wyłączeniem punktu 4.g)

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (Załącznik nr 2 do IDW).
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszych IDW. (W przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub
więcej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone
przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika
ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych w kwocie nie
mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów
złotych złotych) lub zdolność kredytową Wykonawcy
na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN (słownie:
pięć milionów złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku złożenia przez Wykonawców
dokumentów zawierających dane w innych walutach
niż określono w poszczególnych podpunktach pkt
9 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na
stosowna walutę według średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu
ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs
Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich
innych danych finansowych.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust.1, polega na zasobach
innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w
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realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych poniżej (z
wyłączeniem punktu 4.g)
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
1 Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawca musi wykazać spełnianie następujących
warunków (w przypadku wspólnego ubiegania
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i
doświadczenie):
1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie:
• Zaprojektował co najmniej dwie instalacje działające
w oparciu o technologię fermentacji beztlenowej i
powiązaną z nią technologię stabilizacji tlenowej o
przepustowości min. 20.000 Mg odpadów/rok każda;
• W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresiewykonał co najmniej dwie
roboty budowlane polegające na budowie instalacji
w oparciu o technologię fermentacji beztlenowej i
powiązaną z nią technologię stabilizacji tlenowej o
przepustowości min. 20.000 Mg odpadów/rok każda..
lub, alternatywnie, zamiast warunków wskazanych w
pkt 1 i 2:
3. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie
• wykonał co najmniej dwie roboty budowlane
polegające na budowie instalacji w oparciu o
technologię fermentacji beztlenowej i powiązaną z nią
technologię stabilizacji tlenowej o przepustowości min.
20.000 Mg odpadów/rok każda w formule „zaprojektuj i
wybuduj”.
Przez ukończenie robót budowlanych rozumie się
uzyskanie przez obiekt pozwolenia na użytkowanie.
Wykonawca opisze szczegółowo przedmiot robót, daty
wykonania, nazwy odbiorców. Powyższe dane należy
przygotować zgodnie z załącznikiem nr 4 do IDW i
załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty oraz
dostawy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Dysponować osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Wykonawca musi wykazać spełnianie następujących
warunków (w przypadku wspólnego ubiegania
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny
potencjał techniczny i kadrowy):
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I. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji –
Przedstawiciela Wykonawcy posiadającą:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe, znajomość zasad
i procedur stosowanych przy zarządzaniu projektami z
sektora ochrony środowiska;
Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 10letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej
5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach
kierowniczych;
Szczególne doświadczenie zawodowe – doświadczenie
w zarządzaniu procesem inwestycyjnym w charakterze:
kierownika (menedżera) zespołu inwestora i/lub
kierownika /dyrektora kontraktu dla minimum jednej
zakończonej inwestycji z sektora ochrony środowiska
(gospodarki odpadami i/lub gospodarki wodnościekowej) realizowanej w formule „zaprojektuj i
wybuduj”.
II. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji
Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej
posiadającą:
Kwalifikacje: stosowne uprawnienia/ dokumenty,
które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej projektanta w specjalności konstrukcyjnobudowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej
8 lat doświadczenia w projektowaniu, w tym co
najmniej 4-letnie doświadczenie (licząc od dnia
uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku
Projektanta
Szczegółowe doświadczenie zawodowe: w
projektowaniu samodzielnie lub jako członek zespołu
projektowego co najmniej jednej zrealizowanej
inwestycji z sektora gospodarki odpadami lub
gospodarki wodno-ściekowej.
III. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji
Projektanta branży architektonicznej posiadającą:
Kwalifikacje: stosowne uprawnienia/ dokumenty,
które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej projektanta w specjalności architektonicznej
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa,
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej
8 lat doświadczenia w projektowaniu, w tym co
najmniej 4-letnie doświadczenie (licząc od dnia
uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku
Projektanta
Szczegółowe doświadczenie zawodowe: w
projektowaniu samodzielnie lub jako członek zespołu
projektowego co najmniej jednej zrealizowanej
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inwestycji z sektora gospodarki odpadami lub
gospodarki wodno-ściekowej.
IV. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji
Projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
posiadającą:
Kwalifikacje: stosowne uprawnienia/ dokumenty,
które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej projektanta branży instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w
zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 8
lat doświadczenia w pracy w projektowaniu, w tym
co najmniej 4-letnie doświadczenie (licząc od dnia
uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku
Projektanta
Szczególne doświadczenie zawodowe: w projektowaniu
samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego
co najmniej jednej inwestycji z sektora gospodarki
odpadami lub gospodarki wodno-ściekowej.
V. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji
Projektanta branży drogowej posiadającą:
Kwalifikacje: stosowne uprawnienia/ dokumenty,
które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej projektanta w specjalności drogowej
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa,
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej
8 lat doświadczenia w projektowaniu, w tym co
najmniej 4-letnie doświadczenie (licząc od dnia
uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku
Projektanta,
Szczegółowe doświadczenie zawodowe: w
projektowaniu samodzielnie lub jako członek zespołu
projektowego co najmniej jednej inwestycji z sektora
gospodarki odpadami lub gospodarki wodno-ściekowej.
VI. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji
Technologa dla kompostowni posiadającą:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 10-letnie
doświadczenie zawodowe w ochronie środowiska i/
lub zagospodarowywaniu odpadów w tym co najmniej
3 letnie doświadczenie przy instalacji pracującej
w oparciu o technologię fermentacji beztlenowej i
stabilizacji tlenowej o przepustowości min. 25.000 Mg
odpadów/rok.
Szczególne doświadczenie zawodowe: doświadczenie
w projektowaniu na stanowisku samodzielnym w
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charakterze technologa kompostowni, co najmniej
jednej instalacji pracującej w oparciu o technologię
fermentacji beztlenowej i stabilizacji tlenowej o
przepustowości min. 25.000 Mg odpadów/rok.
VII. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji
Projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
równoważne uprawnienia wydane zgodnie z wcześniej
obowiązującym prawem, w zakresie niezbędnym do
realizacji przedmiotu zamówienia.
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 8letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu,
w tym co najmniej 4-letnie doświadczenie (licząc od
dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na Projektanta.
Szczególne doświadczenie zawodowe: doświadczenie
w projektowaniu w charakterze projektanta sieci
i/lub instalacji średniego i niskiego napięcia i/lub
urządzeń elektrycznych i/lub elektroenergetycznych
dla co najmniej jednej inwestycji z sektora gospodarki
odpadami lub gospodarki wodno-ściekowej.
VIII.1. Kierownik Budowy (kierownik robót w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych)
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
stosowne uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej
kierowania robotami bez ograniczeń lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia.
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 8letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, w
tym co najmniej 4 lata doświadczenia (licząc od dnia
uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku
kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;
Szczególne doświadczenie zawodowe: doświadczenie
w kierowaniu budową podobnych do przedmiotu
zamówienia, w tym:
udział w realizacji minimum jednej zrealizowanej
instalacji działającej w oparciu o technologię fermentacji
beztlenowej i stabilizacji tlenowej o przepustowości min.
20.000 Mg odpadów/ rok każda, w formule „zaprojektuj
i wybuduj”.
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IX. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji
Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej
posiadający:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
stosowne uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej
kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane zgodnie z wcześniej
obowiązującym prawem w zakresie niezbędnym do
realizacji przedmiotu zamówienia.
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 8letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, w
tym co najmniej 4 lata doświadczenia (licząc od dnia
uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku
kierownik budowy, kierownika robót lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;
Szczególne doświadczenie zawodowe: doświadczenie
w pracy (na stanowisku kierownika budowy/ robót)
przy realizacji co najmniej jednej inwestycji sektora
gospodarki odpadami.
X. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji
Kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
posiadającą:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
stosowne uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej
kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w
zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 8letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, w
tym co najmniej 4 lata doświadczenia (licząc od dnia
uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku
kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;
Szczególne doświadczenie zawodowe: doświadczenie
w pracy (na stanowisku kierownika budowy/ robót)
przy realizacji co najmniej jednej inwestycji sektora
gospodarki odpadami i/lub wodno -ściekowej.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza, aby kierownik robót branży
konstrukcyjno-budowlanej pełnił funkcję Kierownika
Budowy.
XI. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji
Kierownika robót instalacyjnych w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych posiadającą:
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Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
stosowne uprawnienia/ dokumenty, które
upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej kierownika robót instalacyjnych w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym
do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 8letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, w
tym co najmniej 4 lata doświadczenia (licząc od dnia
uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku
kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;
Szczególne doświadczenie zawodowe: doświadczenie
w pracy (na stanowisku kierownika budowy/ robót)
przy realizacji sieci SN i NN oraz co najmniej jednej
inwestycji z sektora gospodarki odpadami lub
gospodarki wodno-ściekowej.
XII. 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji
Kierownika montażu linii technologicznej kompostowni
posiadającą:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe inżynierskie;
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 10 lat
doświadczenia zawodowego;
Szczególne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika
montażu linii technologicznych do kompostownia w
zakładach unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
w tym kierowanie montażem minimum jednej instalacji
pracującej w oparciu o technologię fermentacji
beztlenowej i stabilizacji tlenowej o przepustowości min.
20.000 Mg odpadów/rok.
XIII. 1 osobą przewidziana do pełnienia funkcji
Specjalisty ds. rozruchów technologicznych dla
kompostowni posiadającą:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe inżynierskie;
Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 10letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej
3-letnie doświadczenie przy nadzorowaniu realizacji,
montażu, uruchamianiu linii technologicznych
stabilizacji/kompostowania odpadów w zakładach
unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych
i/lub selektywnie zbieranych.
Szczególne doświadczenie zawodowe: doświadczenie
w uruchamianiu i rozruchach min. dwóch instalacji
pracujących w oparciu o technologię fermentacji
beztlenowej i stabilizacji tlenowej o przepustowości min.
25.000 Mg odpadów/rok.
W przypadku braku znajomości języka polskiego przez
ww. kluczowych specjalistów, Wykonawca zatrudnieni
na własny koszt tłumacza/tłumaczy języka polskiego
w całym okresie realizacji projektu, zapewniając w ten
sposób stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między
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Zamawiającym i/lub innymi wykonawcami realizującymi
Projekt i/lub przedstawicielami: jednostek wdrażających
i/lub finansujących i/lub UE a personelem Wykonawcy.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował
wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia z podaniem planowanego zakresu
czynności oraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia i
posiadanych uprawnień niezbędnych do wykonania
zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszej IDW (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz
łączne kwalifikacje i doświadczenie);
Uwaga: w ramach formalności, jakie powinny zostać
dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty,
a przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda
przedłożenia stosownych uprawnień budowlanych/
dokumentów uprawniających do samodzielnej funkcji
technicznej w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, osób wskazanych w zał. nr 3.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust.1, polega na zasobach
innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych poniżej (z
wyłączeniem punktu 4.g)

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:
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

Negocjacyjna przyspieszona

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)
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
4. _____
5. _____

Waga
_____
_____

Kryteria
9. _____
10. _____

Waga
_____
_____

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)
ZZO/ZZ-341-15/2014

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: 24/07/2014 Godzina: 11:00
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 : 24/07/2014
(dd/mm/rrrr) Godzina11:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o., al. Marcinkowskiego
11, 61 - 827 Poznań, pokój nr 11 – I piętro.
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 :
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

tak

nie

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

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy
Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a, budynek Adgar Plaza
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: (URL) http://www.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)
_____

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a, budynek Adgar Plaza
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-077706
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

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

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

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)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

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
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

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

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (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 _____
Część nr : _____

Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
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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