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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77444-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2017/S 042-077444

Ogłoszenie o zamówieniu

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 (058) 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)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: 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: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, Roboty budowlano-
montażowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane

mailto:zut@zut.com.pl
www.zut.com.pl
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Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Gdańsk.
Kod NUTS PL634

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

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych wraz z
obiektami towarzyszącymi, w których w warunkach kontrolowanych będą prowadzone procesy technologiczne,
min: przygotowanie wsadu do kompostowania, dojrzewanie kompostu po fazie intensywnej oraz doczyszczanie
kompostu. Obiekty będą zlokalizowane na południe od istniejącej sortowni, w miejscu używanym obecnie jako
plac dojrzewania kompostu obiekt nr 403.
2. Planowana do realizacji instalacja obsługiwała będzie obszar obejmujący Gminę Miasto Gdańsk, Gminę
miejską i wiejską Pruszcz Gdański, Gminę Żukowo, Gminę Kartuzy, Gminę Somonino i Gminę Przodkowo.
3. W zakres zamówienia wchodzi:
a) wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) kompostowni wraz z obiektami towarzyszącymi,
zgodnie z przepisami polskiego prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 ze zm.), Ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250, 1472 ze zm.), Ustawy z dnia 14.12.2012
r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.), Ustawy z dnia 9.6.2011 r. Prawo geologiczne i
górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 266, 542, 544, 566 ze zm.), Ustawy z dnia 10.7.2007 r. o nawozach
i nawożeniu Dz.U. z 2015 r., poz. 625, 1893, Ustawy z dnia 18.7.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 r., poz. 352, 1250 ze zm.), Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z
2016 r., poz. 266, 831, 925, 1052, 1165, 1823 ze zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi, wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę dla kompostowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą
b) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika
z prawa polskiego, w tym opracowanie materiałów o wydanie decyzji o warunkach przyłączenia do sieci
zewnętrznych, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji,
c) sporządzenie stosownej dokumentacji i przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko
(jeżeli w toku prac projektowych taka konieczność wystąpi), zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 3.10.2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, 831, 961, 1250, 1579 ze zm.),
d) opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej,
e) opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych i technologicznych,
f) ustanowienie Kierownika Budowy,
g) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.6.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126),
h) organizacja placu budowy,
i) wytyczenie obiektów w terenie,
j) budowa obiektów kompostowni i towarzyszącej infrastruktury, które zostały wymienione w części
szczegółowej PFU
k) dostawa i montaż urządzeń i sprzętu,
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l) operat ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami dla instalacji
m) dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) urządzeń,
n) dostarczenie instrukcji eksploatacji wraz z instrukcjami stanowiskowymi,
o) rozruch i szkolenie załogi,
p) przeprowadzenie Prób Końcowych potwierdzających efekt ekologiczny,
q) udział w przeprowadzeniu Prób Eksploatacyjnych,
r) przygotowanie wniosków o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu albo
środka wspomagającego uprawę roślin wraz z niezbędnymi załącznikami do Ministra właściwego do spraw
rolnictwa wraz z uzyskaniem tych decyzji
s) opracowanie wniosku o wydanie decyzji Pozwolenie zintegrowane instalacji, zgodnie z Ustawa z dnia
27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz z uzyskaniem stosownej decyzji,
t) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie instalacji,
u) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w
Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę
zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu,
v) przekazanie obiektu Zamawiającemu.
4. Kompostownia winna być zaprojektowana w technologii szczelnie zamykanych boksów żelbetowych wraz z
hermetycznie zamkniętą halami: manewrową, przygotowania wsadu, dojrzewania i doczyszczania. Hale winny
być zaprojektowane w konstrukcji stalowej. Instalacja winna mieć niezależny system oczyszczania powietrza
poprocesowego. Zamawiający wymaga zaprojektowania i wybudowania instalacji o minimalnej przepustowości
na poziomie 40 000 Mg/rok.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części III SIWZ.
6. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o podręcznik Warunki Kontraktowe dla urządzeń oraz
Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez wykonawcę” SIDIR edycja 4, wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą,
ISBN: 83-86774-28-2
7. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego będzie sprawować Inżynier Kontraktu.
8. Niniejsze zamówienie jest częścią składową przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hermetycznej instalacji,
jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45200000, 71200000, 71220000, 71221000, 71223000, 71240000, 71300000, 71320000, 45100000,
45110000, 45111000, 45112000, 45113000, 45210000, 45213000, 45220000, 45222000, 45223000, 45230000,
45231000, 45232000, 45233000, 45250000, 45251000, 45252000, 45260000, 45261000, 45262000,
45300000, 45310000, 45311000, 45312000, 45314000, 45316000, 45317000

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

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

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

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
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Szacunkowa wartość zamówienia przekracza 5 225 000 EUR.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 575 (od udzielenia zamówienia)

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 800 000 PLN (słownie:
osiemset tysięcy PLN).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie i
SIWZ dokonywane będą w PLN.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie spełniać warunki
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do Wykluczenia zgodnie z
zapisami zawartymi w pkt 10.3 IDW, dla każdego z partnerów osobno.
2. Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Kontraktu w sprawie zamówienia publicznego..
3. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i winna prawnie wiązać wszystkich
Partnerów.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, są zobowiązani do
przedstawienia zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

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: 1. Wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zgodnie
z art. 22 ust. 1 u.p.z.p,:
1) nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) u.p.z.p
2) spełniać warunki udziału w postępowaniu;
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych
przepisów,
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
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3) Zdolności technicznej lub zawodowej,
Określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony 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),
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu (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),
3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (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)
4) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u.p.z.p., ,
wystawionej 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),
5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z
nich);
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla
każdego z nich);
7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich)
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4. Stosownie do treści §7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z 2016, poz. 1126 z późn. zm.):
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. III.2.1).3.1)- III.2.1).3.4) składa:
a) w zakresie pkt [ III.2.1).3.4)] informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 u.p.z.p..
b) w zakresie pkt [ III.2.1).3.2)-3)] dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) w zakresie pkt [ III.2.1).3.1)] dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) dokumenty, o których mowa w III.2.1).4.1)a) i III.2.1).4.1)c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) dokument, o którym mowa w III.2.1).4.1)b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
4) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.2.1).4.1) zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszania tej osoby. Zapisy punkt III.2.1).4.2)-3) stosuje się
odpowiednio.
5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.
III.2.1).3.4), składa dokument, o którym mowa w pkt. III.2.1).4.1)a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
14 i 21 u.p.z.p. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy punktu III.2.1).4.3) stosuje
się odpowiednio.
5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a u.p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
punkcie 10.3 IDW
6. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w punkcie 10.3 IDW,
dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
ustawy.
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Do Oferty każdy wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu KE wydanym na podstawie art.59 ust.2 dyrektywy 2014/24/
UE, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
b) Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
złożył jednolite dokumenty dotyczące Podwykonawców.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. Warunek, o którym mowa w punkcie III.2.2).1.1) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osiągnął
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie, minimalny roczny obrót w wysokości co najmniej 50 000 000 PLN, oraz, że posiada
środki finansowe w wysokości co najmniej 4 000 000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 4 000 000 PLN
3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono
w poszczególnych podpunktach pkt 9 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na PLN według średniego
kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej. Jeżeli dniem
publikacji ogłoszenia jest sobota Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z
pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie.
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej wykonawców, warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 9.3.a) i 9.3.b) IDW wykonawcy tacy muszą spełniać
łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku
określonego w punkcie III.2.2).1.1) Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć prawidłowo wypełniony JEDZ –
Część IV – Kryteria kwalifikacji tabela B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz
złożyć, na wezwanie Zamawiającego dowody potwierdzające spełnienie tego warunku.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń
lub dokumentów:
W zakresie punktu 10.1) IDW:
a) Rachunki zysków i strat, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanej części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców
nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających przychody
– za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres
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(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa),
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa)
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono
w poszczególnych podpunktach pkt 9 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na PLN według średniego
kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej. Jeżeli dniem
publikacji ogłoszenia jest sobota Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z
pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie.
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek, o którym mowa w punkcie III.2.3).1.1). zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, zaprojektował i wybudował lub wybudował co najmniej trzy kompostownie, w tym zaprojektował
i wybudował co najmniej jedną kompostownię w konstrukcji żelbetowych komór, zamykanych szczelnymi
bramami o przepustowości nie mniejszej niż 25 000 Mg/rok, wyposażoną w biofiltr z wypełnieniem organicznym
a inwestycja została zrealizowana w oparciu o warunki kontraktowe „żółty” FIDIC lub warunki równoważne w
formule „zaprojektuj i wybuduj”;
i
jego średnie roczne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w
przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresiewynosiło co najmniej 30 osób, w tym
liczebność kadry kierowniczej w liczbie co najmniej 3 osób,
i
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. skieruje do realizacji niniejszego zamówienia
następujące osoby wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
1)) Menedżer projektu – Rezydent posiadający następujące kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne;
— co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu inwestycji
budowlanych na stanowiskach kluczowych ekspertów Inżyniera Kontraktu lub zespołu sprawującego nadzór
inwestorski
— doświadczenie w zarządzaniu budową w charakterze Kierownika budowy i/lub Inżyniera Rezydenta i/
lub Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu i/lub Kierownika Zespołu sprawującego nadzór inwestorski dla
co najmniej dwóch zakończonych i rozliczonych inwestycji „sektora środowisko” (gospodarka odpadami lub
gospodarka wodno-ściekowa) o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 25 000 000 PLN netto, przy czym
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minimum jedna inwestycja była prowadzona w oparciu o warunki kontraktowe „żółty” FIDIC lub warunki
równoważne w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
Projektowanie
2)) Projektant – kierownik zespołu projektowego
— Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących
przepisów prawa, posiadane od co najmniej 5 lat; znajomość oprogramowania AutoCad lub równoważnego,
Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub równoważnego,
— Ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie;
— Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku
Projektanta, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w projektowaniu podobnych do niniejszego przedmiotu
zamówienia obiektów i instalacji gospodarki odpadami, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego.
Przez podobne obiekty i instalacje rozumie się: zakłady zagospodarowania odpadów wyposażone co
najmniej kompostownię i sortownię odpadów o przepustowości nie mniej niż 60 000 Mg/rok w połączeniu z
kompostownią o przepustowości nie mniej niż 30 000 Mg/rok,
3)) Projektant specjalności konstrukcyjno budowlanej
— Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno
budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej
obowiązujących przepisów prawa, posiadane od co najmniej 5 lat; znajomość oprogramowania AutoCad lub
równoważnego, Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub równoważnego,
— Ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie;
Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Projektanta,
w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w projektowaniu podobnych do niniejszego przedmiotu zamówienia
obiektów i instalacji gospodarki odpadami, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego. Przez podobne
obiekty i instalacje rozumie się: zakłady zagospodarowania odpadów wyposażone co najmniej kompostownię
i sortownię odpadów o przepustowości nie mniej niż 60 000 Mg/rok w połączeniu z kompostownią o
przepustowości nie mniej niż 30 000 Mg/rok
4)) Projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
— Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących
przepisów prawa, posiadane od co najmniej 5 lat; znajomość oprogramowania AutoCad lub równoważnego,
Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub równoważnego,
— Ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie;
— Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku
Projektanta, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w projektowaniu podobnych do niniejszego przedmiotu
zamówienia obiektów i instalacji gospodarki odpadami, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego.
Przez podobne obiekty i instalacje rozumie się: zakłady zagospodarowania odpadów wyposażone co
najmniej sortownię odpadów o przepustowości nie mniej niż 60 000 Mg/rok w połączeniu z kompostownią o
przepustowości nie mniej niż 30 000 Mg/rok,
5)) Projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
— Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
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uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadane od co
najmniej 5 lat; znajomość oprogramowania AutoCad lub równoważnego, Microsoft Office lub równoważnego i
MS Project lub równoważnego,
— Ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie;
— Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku
Projektanta.
6)) Projektant specjalności drogowej
— Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących
przepisów prawa, posiadane od co najmniej 5 lat; znajomość oprogramowania AutoCad lub równoważnego,
Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub równoważnego;
— Ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie;
— Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku
Projektanta.
7)) Projektant specjalności telekomunikacyjnej
— Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących
przepisów prawa, posiadane od co najmniej 5 lat; znajomość oprogramowania AutoCad lub równoważnego,
Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub równoważnego,
— Ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie;
— Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku
Projektanta.
8)) Technolog
— Kwalifikacje i umiejętności: wykształcenie techniczne; znajomość oprogramowania AutoCad lub
równoważnego Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub równoważnego;
— Ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w ochronie środowiska
i/lub zagospodarowywaniu odpadów w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie przy projektowaniu i
nadzorowaniu realizacji budowy linii technologicznych do kompostowania;
— Szczególne doświadczenie zawodowe – doświadczenie w projektowaniu i/lub zarządzaniu na stanowisku
samodzielnym i/lub pracy w charakterze technologa, kierownika projektu dla co najmniej jednego zakładu
zagospodarowania odpadów, w skład którego wchodziła kompostownia pracującą w systemie zamkniętym o
przepustowości minimum 30 000 Mg/rok.
9)) Geotechnik
— Kwalifikacje i umiejętności: kwalifikacje (zgodnie z §. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska Dz.U. nr 124
poz 865 z dnia 19.6.2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania
i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji) minimum do
wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI i/lub do kierowania w terenie
robotami geologicznymi kategorii XII;
— Ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w charakterze geologa i/
lub geotechnika;
Budowa
10)) Kierownik budowy
— Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w
świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadane od co najmniej 5 lat;
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— Ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie;
— Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku
kierownika budowy.
11)) Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
— Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących
przepisów prawa, posiadane od co najmniej 3 lat;
— Ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie;
12)) Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
— Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadane od co
najmniej 3 lat;
— Ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie;
13)) Kierownik specjalności drogowej
— Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących
przepisów prawa, posiadane od co najmniej 3 lat;
— Ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie;
14)) Kierownik specjalności telekomunikacyjnej
— Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle
wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadane od co najmniej 3 lat;
— Ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie;
15)) Kierownik montażu linii technologicznych
— Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej
obowiązujących przepisów prawa, posiadane od co najmniej 3 lat;
— Ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe;
— Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku
kierownika montażu linii technologicznych do sortowania i/lub kompostowania intensywnego, w tym kierowanie,
montażami minimum jednej linii do kompostowania intensywnego o przepustowości minimum 30 000 Mg/rok;
16)) Specjalista ds. rozruchów technologicznych
— Kwalifikacje i umiejętności: wykształcenie techniczne; znajomość oprogramowania AutoCad lub
równoważnego Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub równoważnego;
— Ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w ochronie środowiska i/
lub zagospodarowywaniu odpadów, w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie przy prowadzeniu i nadzorowaniu
realizacji montażu, uruchamianiu, rozruchach linii technologicznych do kompostowania intensywnego;
Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 3-letnie doświadczenie w uruchamianiu i rozruchach
linii technologicznych do sortowania i/lub kompostowania intensywnego, w tym uruchamianie i rozruch
minimum jednej linii do kompostowania intensywnego o przepustowości minimum 30.000 Mg/rok, wraz z
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przeprowadzeniem prób końcowych zakończonych wystawieniem Świadectwa przejęcia i/lub podpisaniem
protokołu odbioru końcowego
A. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz.290, 961, 1165, 1250 ze zm.) oraz Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2014, poz. 1278 ze zm.).
B. Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w
życie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie.
C. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004).
Wszystkie wymienione powyżej osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający
dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni
tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym
a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z
realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez
Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres
przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień
technicznych, ekonomicznych i prawnych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji Specjalistów przez jedną osobę.
Wymienione powyżej osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i
winny być traktowane jako minimalne wymogi Zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w punkcie III.2.3).1.1) Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć następujące dokumenty prawidłowo wypełniony JEDZ – Część IV – Kryteria kwalifikacji tabela C:
Zdolność techniczna i zawodowa (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz złożyć, na wezwanie Zamawiającego dowody
potwierdzające spełnienie tego warunku.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń
lub dokumentów:
W zakresie punktu 10.2) IDW:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
1) Zgodnie z art. 22a u.p.z.p. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,
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polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5 pkt 1) i 8) u.p.z.p.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w pkt.1), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.1).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 65
2. Koncepcja rozwiązań technicznych i technologicznych. Waga 17
3. Gwarancja jakości na całość robót. Waga 7
4. Koszty eksploatacji. Waga 6
5. Termin wykonania całości robót. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
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IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
7/PN/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 003-003864 z dnia 5.1.2017

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 4.4.2017 -
11:00

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.4.2017 - 11:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 5.4.2017 - 11:45
Miejscowość:
Gdańsk
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) 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.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3864-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.2.2017

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

