Poznań: Budowa kwatery S1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1
Numer ogłoszenia: 53892 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. , al. Marcinkowskiego 11, 61827 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8530813, faks 61 8530842.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa handlowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 b Ustawy
Pzp..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kwatery S1 wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie kwatery składowania odpadów S1 wraz z drogą dojazdową do kwatery i boksami na surowce i
materiały na składowisku odpadów w Suchym Lesie. 2. Przedmiot zamówienia stanowi etap I realizacji
przedsięwzięcia pn.: Budowa kwater S1, S2A i S2B, składowiska odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie
przy ul. Meteorytowej 1 wraz infrastrukturą towarzyszącą. 3. Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie:
a) Kwatery składowania odpadów S1 - powierzchnia (po obrysie skarp.wew.) 28 600 m2: -obwałowania i wału
rozdzielającego kwatery S1 i S2A -uszczelnienia niecki oraz skarp kwatery -systemu drenażu w dnie kwatery
oraz zbieracza odcieków -warstw ochronnych -odgazowania kwatery b) Boksów na surowce i materiały c) drogi
dojazdowej do kwatery - 214,11 mb d) drogi dla kompaktora - 270 mb e) drogi technologicznej szer. 4m - długość
376 mb f) Instalacji przeciwpożarowej dla obsługi kwater S1, S2A, S2B - długość 651,00 mb, g) Sieci
elektrycznych i oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego, h)Pasa zieleni izolacyjnej przy kwaterze S1 powierzchnia 4000 m2 4. Szczegółowy zakres prac zawarty został w: a) Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ b) Dokumentacji projektowej - załącznik nr 9 do SIWZ c)
Przedmiarze - załącznik nr 10 do SIWZ 5. Przedmiar robót jest wyłącznie elementem pomocniczym. Wykonawcę
obowiązuje wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną. 6.
Roboty będące przedmiotem umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz
zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 7. Na wykonane prace i dostarczone materiały Wykonawca udzieli
36 miesięcznej rękojmi i gwarancji jakości. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej przed terminem
składania ofert. Termin, w którym możliwa jest wizja to 16 marca 2015 r.. Godzina 11:30 - Składowisko w
Suchym Lesie, ul. Meteorytowa 1. 9. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany pod warunkiem uzyskania
przez Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w terminie do dnia 15 czerwca 2015 r. - umowa
z wybranym w toku niniejszego postępowania Wykonawcą zawierać będzie w tym zakresie stosowne
postanowienie..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.20.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 147.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia
wadium w wysokości 100 000,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1. pieniądzu, 2.
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.
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. z 2007 r. nr 42, poz. 257, z 2008 r., Nr 116 ,
poz. 730 i 732 i Nr 227 , poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium musi obejmować cały okres
związania ofertą. 4. Wadium składane w formie innej niż pieniężna należy złożyć w kasie Zamawiającego: Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o., al. Marcinkowskiego 11 w Poznaniu, pok. nr 10 w godz. 800
- 1430 . Wadium (oryginał) należy wnieść najpóźniej do dnia 27 marca 2015 r. do godz. 11:00 , po czym zostanie
ono zdeponowane w kasie Zamawiającego. Przyjęcie dokumentu w kasie Zamawiającego nie jest jednoznaczne z
poprawnością złożonego wadium. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci na konto
Zamawiającego: ING Poznań nr konta 53 1050 1520 1000 0023 4950 8362. Za skuteczny termin wniesienia
wadium w pieniądzu, przyjęty będzie termin uznania rachunku Zamawiającego do momentu upływu terminu
składania ofert. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 7.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. 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.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu tego warunku - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże

wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech robót
budowlanych polegających na budowie kwater składowania odpadów o powierzchni co
najmniej 3,0 ha każda.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że:dysponuje minimum: i. jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika
budowy, posiadającą: 1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie zapisów ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi lub
ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia
równoważne według przepisów kraju ich uzyskania; 2) Ogólne doświadczenie zawodowe
- co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie; 3) Szczególne
doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku
kierownika budowy w budownictwie w sektorze ochrony środowiska, w tym praca na
stanowisku kierownika budowy przy realizacji minimum jednego składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne o powierzchni min. 3 ha; 4) przynależność do Izby
Inżynierów Budownictwa; ii. jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika
robót posiadającą: 1) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie zapisów ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi
lub ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub
uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania; 2) przynależność do
Izby Inżynierów Budownictwa; iii. posiada średnioroczne zatrudnienie z ostatnich trzech
lat na poziomie co najmniej 50 osób;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że:dysponuje minimum: i. jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika
budowy, posiadającą: 1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie zapisów ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi lub
ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia
równoważne według przepisów kraju ich uzyskania; 2) Ogólne doświadczenie zawodowe
- co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie; 3) Szczególne
doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku
kierownika budowy w budownictwie w sektorze ochrony środowiska, w tym praca na
stanowisku kierownika budowy przy realizacji minimum jednego składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne o powierzchni min. 3 ha; 4) przynależność do Izby
Inżynierów Budownictwa; ii. jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika
robót posiadającą: 1) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie zapisów ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi
lub ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub
uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania; 2) przynależność do
Izby Inżynierów Budownictwa; iii. posiada średnioroczne zatrudnienie z ostatnich trzech

lat na poziomie co najmniej 50 osób;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
i. posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 5 000 000,00 zł, ii. posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową na poziomie co najmniej 5 000 000 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale VII powyżej,
Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów: a.
oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt.1 - 4 i art. 44 ustawy
Pzp - wg. wzoru z Załącznika nr 2 do SIWZ. b. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - wg. wzoru z Załącznika nr 3 do SIWZ. c. 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 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej trzech robót budowlanych polegających na
budowie kwater składowania odpadów o powierzchni co najmniej 3,0 ha każda, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg Załącznika nr 4 do SIWZ e. wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - do wykonania niniejszego
zamówienia niezbędna jest osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej spełniająca wymagania określone przez Zamawiającego oraz osoba
posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych spełniająca wymagania określone przez Zmawiającego; Wykonawca złoży też oświadczenie, że
ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane ww. uprawnienia oraz że
przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego (izby inżynierów budownictwa)- wg Załącznika nr 5 do
SIWZ. f. oświadczenie na temat średniorocznego zatrudnienia u Wykonawcy robót budowlanych w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie - wg Załącznika nr 5a g. opłacona polisa OC, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę wymaganą przez Zamawiającego. h. informacja
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków
finansowych w kwocie wymaganej przez Zamawiającego lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę
wymaganą przez Zamawiającego, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert. 2. Wykonawca składa również wypełnioną i podpisaną listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50
poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg. wzoru
określonego w załączniku nr 7 do SIWZ. 3. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do złożenia wraz z
ofertą pełnomocnictwa (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), do reprezentowania w postępowaniu
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Dokument określony w Rozdziale VIII pkt.
1 lit. c) winien być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oświadczenia (w tym wykazy) wymagane przez Zamawiającego
składa się w oryginale. Jeżeli umocowanie osób podpisujących ofertę nie wynika jednoznacznie z przedłożonych
wypisów (odpisów), wówczas do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z
oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. Odnośnie
innych dokumentów Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 5. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z
Wykonawców składa dokument wymieniony w pkt. 1. lit. c) . Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców
składających wspólną ofertę lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
który działa w imieniu i na rzecz każdego z tych Wykonawców, przy czym upoważnienie do złożenia takiego
oświadczenia musi jednoznacznie wynikać z pełnomocnictwa. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (a których sposób dokonania oceny spełniania został
opisany przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp, wymienionych w Rozdz. VIII pkt. 1 lit. b) i c) 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. VIII pkt.
1 lit. c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby, lub
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa powyżej, 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. Powyższe postanowienia
SIWZ dotyczące terminu wystawienia dokumentów znajdują odpowiednie zastosowanie również w tym zakresie.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80
2 - Termin Reallizacji - 20
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zawarcie umowy z podmiotami składającymi ofertę wspólną poprzedzone będzie wpisem do umowy klauzuli
dotyczącej odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Zamawiający
dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku: 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (zmiana umowy nie wpłynie na termin wykonania
przedmiotu umowy oraz na wynagrodzenie Wykonawcy); 2. zaistnienia przesłanek, skutkujących zmianą
personelu Wykonawcy (zmiana nie wpłynie na termin wykonania przedmiotu umowy oraz na wynagrodzenie
Wykonawcy); 3. zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp jest podmiotem
udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany
zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania oferty warunki określone przez
Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów, a w tym
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, określonych w Rozdziale VIII SIWZ; 4. zawieszenia
(wstrzymania) wykonywania robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
(zmiana taka może wpłynąć na termin wykonania przedmiotu umowy, ale nie będzie miała wpływu na
wynagrodzenie Wykonawcy), 5. konieczności dokonania zmiany danych związanych z obsługą administracyjnoorganizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego). Zmiana nie wpłynie na termin wykonania przedmiotu
umowy oraz na wynagrodzenie Wykonawcy. 6. zmiany harmonogramu ustalonego zgodnie z postanowieniami
umowy (mogą wynikać z przyczyn technologicznych ujawnionych w toku wykonywania umowy, jak również złych
warunków atmosferycznych, uniemożliwiających realizację pierwotnego harmonogramu) - zmiana w tym zakresie
mogą dotyczyć zamiany terminów wykonania poszczególnych robót bądź ich kolejności, lecz zmiany te nie
wpłyną na termin wykonania przedmiotu umowy oraz na wynagrodzenie Wykonawcy; 2. Zamawiający dopuszcza
możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku, gdyby roboty nie mogły zostać wykonane ze
względów technologicznych z powodu złych uwarunkować pogodowych (np.: długotrwałe obfite opady deszczu).
W takim przypadku termin wykonania umowy ulegnie przedłużeniu o okres, w którym robót nie można było
wykonywać, w drodze podpisanego przez obie strony aneksu do umowy. 3. Wszelkie zmiany do umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy
Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej,
które powinny zawierać: 1. opis zmiany, 2. uzasadnienie zmiany, 3. koszt zmiany oraz jego ewentualny wpływ na
wysokość wynagrodzenia, 4. czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin wykonania przedmiotu
umowy. 5. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie przez Strony powstałych
okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wraz z uzasadnieniem). 6.
Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy
oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.odpady.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Zagospodarowania
Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. Al. Marcinkowskiego 11 61 - 827 Poznań Pok. 11 (I piętro).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2015
godzina 11:00, miejsce: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. Al. Marcinkowskiego 11 61 827 Poznań Pok. 11 (I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

