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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40931-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Lubań: Roboty budowlane
2018/S 020-040931
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Bankowa 8
Lubań
59-800
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Browarczyk
Tel.: +48 664153696
E-mail: piotr.browarczyk@zgiukluban.pl
Faks: +48 756711254
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zgiuk.luban.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zgiuk.luban.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 100 % własności Gminy Miejskiej Lubań

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
"Rozbudowa obiektów Centrum Utylizacji Odpadów w formule "zaprojektuj i wybuduj" wraz z zakupem linii
technologicznej"
Numer referencyjny: 3/NIZ/2018/RPO

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4)

Krótki opis:
Przewiduje się co najmniej zaprojektowanie i wykonanie następujących obiektów:Punktu przyjęcia zmieszanych
odpadów komunalnych,Sortowni z instalacją do mechaniczno–ręcznego przetwarzania odpadów z selektywnej
zbiórki wraz z dostawą i montażem linii technologicznej,Płyty do kompostowania–instalacji do przetwarzania
selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów wraz z zbiornikiem retencyjnym wód
opadowych z kompostowni,Innej infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: przebudowy przyłącza
wodociągowego,hydrantów, kanalizacji sanitarnej, podczyszczania ścieków,instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, placów i dróg dojazdowych, ogrodzeń i nasadzeń,montażu bram w sortowni,Rozbiórki
hali,schronu, instalacji oraz zapewnienia dostępu do belownicy poziomej (na potrzeby prasowania surowców
wtórnych) dostarczonej i zamontowanej w wiacie na okres do uruchomienia nowej linii technologicznej.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa obiektów Centrum Utylizacji Odpadów w formule "zaprojektuj
i wybuduj" wraz z zakupem linii technologicznej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania
odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych
instalacji zagospodarowania odpadów - etap I”.
W ramach przedsięwzięcia Zamawiający wymaga, co najmniej zaprojektowania i wykonania następujących
obiektów określonych w Koncepcji zadania:
Punktu przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych – obiekt nr 15,
Sortowni z instalacją do mechaniczno – ręcznego przetwarzania odpadów z selektywnej zbiórki – obiekt nr 18
wraz z dostawą i montażem linii technologicznej,
Płyty do kompostowania – instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów- obiekt nr 19 wraz z zbiornikiem retencyjnym wód opadowych z kompostowni – obiekt nr 20,
Innej infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: przebudowy przyłącza wodociągowego (m.in.
obiekt W1), hydrantów, kanalizacji sanitarnej, podczyszczania ścieków- obiekt nr 38,instalacji elektrycznych
i teletechnicznych (kontenerowej stacji transformatorowej- TR1), placów i dróg dojazdowych, ogrodzeń i
nasadzeń oraz montażu bram w sortowni odpadów zmieszanych- obiekt nr 16,
Rozbiórki istniejącej hali, schronu, instalacji (w miejscu planowanej budowy hali sortowni)
oraz
Zapewnienia czasowego dostępu do belownicy poziomej (na potrzeby prasowania odpadów tektury, tworzyw
sztucznych, PET i chemii gospodarczej) dostarczonej i zamontowanej w wiacie technologiczno – magazynowej
– obiekt nr 25 na okres od unieruchomienia istniejącej prasy belującej w dotychczasowej hali linii segregacji
surowców wtórnych do uruchomienia nowej linii technologicznej. Prasa winna umożliwiać ustawienie długości
beli, wiązać automatycznie (drutem), automatyczną regulację docisku kanału prasowania. Orientacyjny ciężar
dotychczasowych bel: makulatura „gazetowa” ok 500kg (średnio 2 bele dziennie), makulatura „karton” – ok 370
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kg (średnio 6-8 beli dziennie), tworzywa sztuczne „folia” – ok 420 kg (średnio 3 bele dziennie), PET ok. 220 kg
(średnio 6 beli dziennie), chemia gospodarcza ok 280 kg (średnio 1 bela co 2 dni).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa – „Środowisko i zasoby”, Działanie 4.1„Gospodarka Odpadami”

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złożone przez Wykonawcę:
a) oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie złożone
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy winni udokumentować ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę równą lub wyższą niż 10 000 000,00 PLN.
Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złożone przez Wykonawcę:
a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
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Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i
oświadczenie złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie
spełnia.
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowych w
wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN.
Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złożone przez Wykonawcę:
a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i
oświadczenie złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie
spełnia.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie: kierownikiem budowy: posiadającym aktualne uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie
niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia z doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika
budowy/ robót przy realizacji co najmniej jednego obiektu budowlanego realizowanego w konstrukcji stalowej
o kubaturze min. 2000 m3, jednej instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych .kierownikiem robót:
posiadającym aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej z doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy/ robót przy realizacji co najmniej
jednego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w skład którego wchodziły roboty związane
z budową obiektu o konstrukcji stalowej, budową placów betonowych, dróg dojazdowych.kierownikiem
robót:, posiadającym aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie co najmniej do
20kV z doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy/ robót przy budowie/ przebudowie
instalacji/ sieci SN i NN.kierownikiem robót: posiadającym aktualne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej, sanitarnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z
doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy/robót przy budowie/ przebudowie/rozbudowie zakładu
unieszkodliwiania odpadów /osadów lub oczyszczalni ścieków. kierownika montażu i rozruchu urządzeń
technicznych:posiadającym doświadczenie przy uruchomieniu co najmniej 1 instalacji w ciągu ostatnich
3 lat. Projektanta branży architektonicznej posiadającego: stosowne uprawnienia, które upoważniają
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej projektanta w specjalności architektonicznej w zakresie
niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającego:
stosowne uprawnienia, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej projektanta w
specjalności konstrukcyjno- budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
Projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającego: stosowne uprawnienia, 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.Projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającego:wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
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i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.Szczegółowe warunki
udziału określono w pkt. V SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Postanowienia umowy zawarto w ogólnych postanowieniach do umowy. Na podstawie art. 144 ustawy
Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty:1) zlecenie robót
zamiennych związanych z: a) aktualizacją lub zmianą dokumentacji projektowej, b) odkryciem (w trakcie
prowadzonych robót objętych zamówieniem)uszkodzeń konstrukcyjnych wymagających dodatkowych
rozwiązań konstrukcyjnych, 2) zmiany osobowe, w przypadku:a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń
losowych osób, b) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy, c) rezygnacji tych osób z
wykonywania swoich obowiązków. 3) zmiana podwykonawcy robót przy pomocy, którego wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na innego w przypadku:a) nie wywiązywania się podwykonawców wskazanych w ofercie
wykonawcy ze swoich obowiązków, b) rezygnacji tych podwykonawców z wykonywania swych obowiązków.
Wprowadzone zmiany do umowy wymagają ich odpowiedniego udokumentowania i zawarcia stosownego
aneksu do umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/03/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/03/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
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Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań, Sala Konferencyjna.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/01/2018
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