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Polska-Gdańsk: Usługi projektowania architektonicznego
2017/S 003-003864

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.
ul. Jabłoniowa 55
Punkt kontaktowy: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk
Osoba do kontaktów: 1) w zakresie merytorycznym-Pan Piotr Gołaszewski tel. nr (058) 3260104, 2) w sprawach
dotyczących procedury zamówień publicznych- Pani Lidia Krzyczyńska, tel. nr +48 58 326 01 00.
80-180 Gdańsk
Polska
Tel.:  +48 583260100
E-mail: zut@zut.com.pl 
Faks:  +48 583221576
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zut.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednoosobowa Spółka Gminy

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.A: Przedmiot zamówienia (Roboty budowlane)
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańska, roboty budowlano –
montażowe.

II.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Gdańsk.
PL634

II.3) Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4) Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa nowej kompostowni o przepustowości 40 000 Mg/rok
wraz z infrastrukturą.
Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

mailto:zut@zut.com.pl
www.zut.com.pl
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a) uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień niezbędnych do zaprojektowania i wykonania wszelkich
robót,
b) opracowanie projektu budowlanego łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
c) opracowanie projektów wykonawczych,
d) wykonanie Robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i Prawa ochrony środowiska, w tym:
— wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,
— wykonanie niwelacji terenu,
— wykonanie wszystkich obiektów budowlanych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budowa
nowych obiektów technologicznych na terenie istniejącego placu dojrzewania obejmuje między innymi:
aa) obiekty nowe wraz z infrastrukturą
— reaktory (komory) dynamicznego kompostowania – ob. nr 408 A i 408 B
— hala przygotowania wsadu – ob. nr 409 A wraz z przenośnikiem materiału do kompostowania łączącym z
sortownią o dł. około 150 m (130 m) na estakadzie o wys. w świetle min. 5 m
— łącznik operacyjny – ob. nr 409 B
— hala dojrzewania i obróbki końcowej – ob. nr 409 C
— plac odkładczy frakcji 0 – 80 mm – ob. nr 410
— biofiltr – ob. nr 411
— zbiornik retencyjny na ścieki opadowe z pompownią ścieków – ob. nr 706
— stacja transformatorowa wraz z dyspozytornią – ob. nr 603
— sieci i przyłącza
— drogi i chodniki
bb) modernizacja istniejących obiektów:
— zbiornik na odcieki i ścieki technologiczne – ob. nr 704
— przystosowanie istniejących przenośników frakcji mokrej do odbioru odpadów dla potrzeb projektowanej
kompostowni w istniejącej sortowni – ob. nr 304
— modernizacja (przebudowa) przenośników materiału do kompostowania w istniejącej sortowni – ob. nr 304
(alternatywne połączenie przenośnika frakcji 0 – 80 mm z przenośnikiem frakcji mokrej) w rejonie kompostowni
– ob. nr 401
— drogi dojazdowe
— wykonanie wszystkich przyłączy, sieci i instalacji,
— dostawę i montaż wszystkich urządzeń oraz linii technologicznych,
e) przeprowadzenie Prób Końcowych dla wykazania gwarantowanych w ofercie efektów: technologicznego
i ekologicznego i oddanie obiektów do użytkowania oraz uzyskanie wszystkich właściwych dokumentów
wymaganych przepisami prawa polskiego, m.in.:
— uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
— opracowanie wniosku wraz z uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego dla hermetycznej instalacji, jako
uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym oraz innych niezbędnych decyzji,
pozwoleń wynikających z przepisów ochrony środowiska, w tym m.in. pozwolenia na odprowadzanie ścieków
do środowiska,
f) opracowanie instrukcji bhp i ppoż. dla obiektów,
g) opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla obiektów,
h) wykonanie Rozruchu wykonanych obiektów i instalacji oraz Prób Eksploatacyjnych w celu stwierdzenia
osiągnięcia efektu ekologicznego,
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i) zapewnienie potrzebnego nadzoru do przeprowadzania Prób Eksploatacyjnych prowadzonych przez
Zamawiającego,
j) przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wszystkich
obiektów i wyposażenia,
k) zapewnienie dostępności do przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancji na koszt Zamawiającego,
l) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym DTR urządzeń,
m) uzyskania na produkty powstałe w instalacji zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 18.6.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 119,
poz. 76) oraz powiązanej Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 147 poz. 1033);
— Decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu środka poprawiającego
właściwości gleby.
Zakres dokumentacji projektowej powinien obejmować części branżowe zgodne z wymogami Zamawiającego, a
w szczególności:
a) projekt organizacji i wykonania inwestycji z uwzględnieniem funkcjonowania Zakładu podczas jego
rozbudowy,
b) przełożenia kolidujących sieci m.in. wewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, biogazowej, sieci
elektrycznej i oświetlenia terenu oraz słaboprądowej,
c) posadowienia i wznoszenia obiektów kubaturowych oraz liniowych – branże architektoniczną, konstrukcyjną,
instalacyjną, elektryczną i słaboprądową;
d) projekty przyłączy do sieci,
e) projekty technologiczne i branżowe wszystkich obiektów,
f) projekty wewnętrznych urządzeń i instalacji technologicznych, sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych,
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), elektrycznych, monitoringu i sygnalizacji,
g) projekty wewnętrznych i zewnętrznych robót wykończeniowych obiektów kubaturowych,
h) drogi dojazdowe i chodniki wraz z placami manewrowymi,
i) zagospodarowanie terenu,
j) opracowanie instrukcji bhp i ppoż. dla obiektów,
k) opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji.
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71220000, 71221000, 71242000, 79421200, 45000000, 45200000, 45111200, 45220000, 45222000, 45231300,
45232130, 45232410, 45330000, 45331000, 45310000, 45315100, 45315300, 45253800, 45400000,
45233120, 45233140, 45233200, 45233220, 45233226, 45111291, 45112710, 45222100, 45311000, 31100000,
42900000

II.6) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 28.2.2017

II.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8) Informacje dodatkowe:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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III.2) Warunki udziału

III.2.1) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020.

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Informacje na temat ogólnych ram prawnych

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.1.2017


