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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196289-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Tychy: Roboty inżynieryjne i budowlane
2011/S 119-196289

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej Master Sp. z o.o.
ul. G. Roweckiego 44
Kontaktowy: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej Master Sp. z o.o.
ul. G Roweckiego 44, II piętro
Do wiadomości: Szymon Łakota
43-100 Tychy
POLSKA
Tel.  +48 322198427
E-mail: przetargi@master.tychy.pl
Faks  +48 323276950
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.master.tychy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne Przedsiębiorstwo Międzygminne
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Budownictwo i obiekty komunalne
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 międzygminnego zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych
w Tychach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach -
Urbanowicach przy ul. Serdecznej 100.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196289-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@master.tychy.pl
www.master.tychy.pl


Dz.U./S S119
23/06/2011
196289-2011-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/9

23/06/2011 S119
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/9

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Budowa międzygminnego zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych w Tychach
obejmująca:
— zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz dostawy maszyn i urządzeń, zgodnie z programem
funkcjonalno - użytkowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45220000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Wartość szacunkowa uwzględnia 10 % zamówień uzupełniających.
Bez VAT 105 209 787,00 PLN

II.2.2) Opcje
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 36 (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

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 500 000,00 PLN (słownie: milion pięćset tysięcy złotych
00/100 PLN).

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Termin zapłaty faktur: 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z
wymaganymi załącznikami.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2a do SIWZ;
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
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c) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
d) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie 3 wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
e) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia
warunek wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga złożenia następujących
dokumentów:
A) sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku
wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów
określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
— wymagane jest osiągnięcie w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, przychodów netto ze sprzedaży wynoszących co najmniej 100 000 000
PLN.
B) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
— wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową o wartości 50 000 000 PLN.
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga
się przedłożenia informacji, o której mowa powyżej dotyczącej tych podmiotów.
C) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
— wymagane jest posiadanie ww. dokumentu o wartości 15 000 000 PLN.
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Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt opłacenia musi wynikać z treści dokumentu.

III.2.3) Zdolność techniczna
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający
wymaga złożenia następujących dokumentów:
A) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
— wymagane jest wykonanie z należytą starannością minimum jednej roboty, której przedmiotem była budowa
zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, obejmującego:
a)sortownię odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości minimalnej 50 000 Mg/rok wyposażoną co
najmniej w następujące urządzenia i obiekty sortownicze:
— rozrywarkę lub rozdrabniacz,
— sito bębnowe,
— kabinę sortowania ręcznego,
— separator metali żelaznych,
— separator optopneumatyczny,
— prasę belującą, oraz.
b) moduł biologicznego przetwarzania odpadów składający się z:
— instalacji suchej poziomej beztlenowej fermentacji frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów
komunalnych o wydajności rocznej minimum 15 000 Mg/rok,
— i instalacji stabilizacji tlenowej o wydajności rocznej minimum 15 000 Mg/rok.
Łączna wartość zrealizowanych robót netto co najmniej 50 000 000 PLN.
Zamawiający również uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże przynajmniej trzy odrębne roboty
budowlane obejmujące minimum:
— jedną sortownię odpadów zmieszanych o przepustowości minimalnej 50 000 Mg/rok wyposażoną co najmniej
w następujące urządzenia i obiekty sortownicze:
—— rozrywarkę lub rozdrabniacz,
—— sito bębnowe,
—— kabinę sortowania ręcznego,
—— separator metali żelaznych,
—— separator optopneumatyczny,
—— prasę belującą,
— jedną instalację suchej poziomej beztlenowej fermentacji frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych
odpadów komunalnych o wydajności rocznej minimum 15 000 Mg/rok,
— jedną instalację stabilizacji tlenowej o wydajności rocznej minimum 15 000 Mg/rok o wartości łącznej netto co
najmniej 50 000 000 PLN,
— załącznik nr 5 do SIWZ.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
B) wykazu wykonanych usług projektowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z



Dz.U./S S119
23/06/2011
196289-2011-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/9

23/06/2011 S119
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/9

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że te usługi zostały wykonane należycie;
— wymagane jest wykonanie z należytą starannością co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu
projektu, którego przedmiotem była zrealizowana budowa zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów, obejmującego:
a) sortownię odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości minimalnej 50 000 Mg/rok wyposażoną co
najmniej w następujące urządzenia i obiekty sortownicze:
— rozrywarkę lub rozdrabniacz,
— sito bębnowe,
— kabinę sortowania ręcznego,
— separator metali żelaznych,
— separator optopneumatyczny,
— prasę belującą, oraz.
b) moduł biologicznego przetwarzania odpadów składający się z:
— instalacji suchej poziomej beztlenowej fermentacji frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów
komunalnych o wydajności rocznej minimum 15 000 Mg/rok,
—instalacji stabilizacji tlenowej o wydajności rocznej minimum 15 000 Mg/rok, o wartości łącznej usługi netto co
najmniej 2 000 000 PLN.
Zamawiający również uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże przynajmniej trzy odrębne usługi
projektowe zakończone realizacją, obejmujące:
— jedną sortownię odpadów zmieszanych o przepustowości minimalnej 50 000 Mg/rok wyposażoną co najmniej
w następujące urządzenia i obiekty sortownicze:
— rozrywarkę lub rozdrabniacz,
— sito bębnowe,
— kabinę sortowania ręcznego,
— separator metali żelaznych,
— separator optopneumatyczny,
— prasę belującą,
— jedną instalację suchej poziomej beztlenowej fermentacji frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych
odpadów komunalnych o wydajności rocznej minimum 15 000 Mg/rok,
— jedną instalację stabilizacji tlenowej o wydajności rocznej minimum 15 000 Mg/rok o wartości łącznej usługi
netto (bez podatku VAT) co najmniej 2 000 000 PLN - załącznik nr 5 do SIWZ.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
A)oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności personelu
kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
— wymagane jest zatrudnianie co najmniej 50 pracowników - załącznik nr 6 do SIWZ.
B)wykazu 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 dla wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wymagane jest dysponowanie następującymi osobami:
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(1) Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu) – posiadający wykształcenie wyższe, co najmniej 5
lat doświadczenia zawodowego przy realizacji inwestycji budowlanych, w tym doświadczenie w kierowaniu
przynajmniej jednym kontraktem na roboty budowlane wraz z projektowaniem przy realizacji zakładu
zagospodarowania odpadów lub inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, o wartości netto
robót (bez podatku VAT) co najmniej 50 000 000 PLN, posiadający znajomość języka polskiego w stopniu
umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W zakresie wymogu znajomości języka
polskiego Zamawiający dopuszcza zmianę tego warunku na zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę
tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a
Kierownikiem Kontraktu.
(2) Kierownik Zespołu Projektowego (Główny Projektant) – posiadający uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej, posiadający co najmniej 5
lat doświadczenia zawodowego przy projektowaniu, w tym uczestniczył w projektowaniu przynajmniej jednego
zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, obejmującego
sortownię odpadów komunalnych zmieszanych o wydajności co najmniej 50 000 Mg/rok oraz instalacji
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych – tj. fermentacji beztlenowej suchej poziomej
lub kompostowni o wydajności rocznej minimum 15 000 Mg/rok).
(3) Technolog projektant w zakresie sortowania odpadów komunalnych – posiadający łącznie co najmniej
3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu linii technologicznych sortowni odpadów komunalnych
zmieszanych oraz uczestniczył w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia
zamówienia przy projektowaniu co najmniej jednego obiektu sortowni odpadów komunalnych zmieszanych o
wydajności rocznej co najmniej 50 000 Mg/rok, wyposażonej co najmniej w następujące urządzenia i obiekty
sortownicze: sito bębnowe, rozrywarkę lub rozdrabniacz, kabinę sortowania ręcznego, separator metali
żelaznych, separator optopneumatyczny, prasę belującą.
(4) Technolog montażu w zakresie sortowania odpadów komunalnych – posiadający łącznie co najmniej 3 lata
doświadczenia zawodowego w montażu linii technologicznych sortowni odpadów komunalnych zmieszanych
oraz uczestniczył w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia
przy realizacji co najmniej jednego obiektu sortowni odpadów komunalnych zmieszanych o wydajności rocznej
co najmniej 50 000 Mg/rok, wyposażonej co najmniej w następujące urządzenia i obiekty sortownicze: sito
bębnowe, rozrywarkę lub rozdrabniacz, kabinę sortowania ręcznego, separator metali żelaznych, separator
optopneumatyczny, prasę belującą.
(5) Technolog rozruchu w zakresie sortowania odpadów komunalnych – posiadający łącznie co najmniej 3 lata
doświadczenia zawodowego w rozruchu linii technologicznych sortowni odpadów komunalnych zmieszanych
oraz uczestniczył w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia przy
realizacji-rozruchu co najmniej jednego obiektu sortowni odpadów komunalnych zmieszanych o wydajności
rocznej co najmniej 50 000 Mg/rok, wyposażonej co najmniej w następujące urządzenia i obiekty sortownicze:
sito bębnowe, rozrywarkę lub rozdrabniacz, kabinę sortowania ręcznego, separator metali żelaznych, separator
optopneumatyczny, prasę belującą.
(6) Technolog projektant w zakresie Fermentacji beztlenowej – posiadający doświadczenie zawodowe
w zaprojektowaniu co najmniej jednej linii technologicznej suchej poziomej fermentacji beztlenowej
frakcji organicznej odpadów komunalnych zmieszanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenia zamówienia w tym przynajmniej jednego obiektu wyposażonego w linię (linie)
beztlenowej suchej poziomej fermentacji frakcji organicznej odpadów komunalnych zmieszanych ze stabilizacją
tlenową o wydajności co najmniej 15 000 Mg/rok każda.
(7) Technolog montażu w zakresie Fermentacji beztlenowej – posiadający doświadczenie zawodowe w
wykonawstwie linii technologicznych suchej poziomej fermentacji beztlenowej frakcji organicznej odpadów
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komunalnych zmieszanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia
zamówienia w tym przynajmniej jednego obiektu wyposażonego w linię (linie) beztlenowej suchej poziomej
fermentacji frakcji organicznej odpadów komunalnych zmieszanych ze stabilizacją tlenową o wydajności co
najmniej 15 000 Mg/rok każda.
(8) Technolog rozruchu w zakresie Fermentacji beztlenowej – posiadający doświadczenie zawodowe
w rozruchu linii technologicznych suchej poziomej fermentacji beztlenowej frakcji organicznej odpadów
komunalnych zmieszanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia
zamówienia, w tym przynajmniej jednego obiektu wyposażonego w linię (linie) beztlenowej suchej poziomej
fermentacji frakcji organicznej odpadów komunalnych zmieszanych ze stabilizacją tlenową o wydajności co
najmniej 15 000 Mg/rok każda.
(9) Projektant w Branży Konstrukcyjno-Budowlanej – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej oraz posiadający łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia
zawodowego w projektowaniu w tym zaprojektowaniu przynajmniej jednego obiektu przemysłowego
obejmującego swym zakresem hale przemysłowe o powierzchni zabudowy pow. 2 000 m2.
(10) Projektant w Branży Sanitarnej – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
(11) Projektant w Branży Drogowej – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
(12) Projektant w Branży Elektrycznej i Elektroenergetycznej – posiadający uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń.
(13) Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, mający doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi, w tym przy co najmniej dwóch obiektach przemysłowych o wartości co najmniej 25 000 000 PLN
netto każdy, na stanowisku kierownika budowy (od początku budowy do jej zakończenia – przekazania do
użytkowania).
(14) Kierownik Robót Instalacyjnych – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, mający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w zakresie instalacyjnym.
(15) Kierownik Robót w Branży Elektrycznej i Elektroenergetycznej – posiadający uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, mający co najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.
— wykaz osób - załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik nr 4b do SIWZ) tych podmiotów
do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia (art. 26 ust. 2 b ustawy).
C) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
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— wymagane jest wypełnienie oświadczenia - załącznik nr 4a do SIWZ.
Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art 22 ust 1 ustawy PZP.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych 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

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

BZ/06/2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 9.8.2011 - 12:15
Dokumenty odpłatne
podać cenę 370,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Za dokumenty można zapłacić przelewem bądź przekazem pocztowym.
Konto Bankowe:
BOŚ o Katowice.
Nr konta: 66 1540 1128 2001 7043 4977 0004.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.8.2011 - 12:15

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), 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
Okres w dniach 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 9.8.2011 - 12:30
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Miejsce
Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej Master Sp. z o.o. ul. G
Roweckiego 44, 43-100 Tychy w sekretariacie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki.
Zaliczka podlega zapłacie na rzecz Wykonawcy na podstawie „faktury VAT zaliczka”, w terminie 30 dni licząc od
dnia jej doręczenia Zamawiającemu po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wysokość zaliczki wynosi do 10 % wartości zamówienia.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.  +48 224587701
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminei 10 dni od dnia
przesłania inforamcji o czynnościach zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art 27 ust 2, albo w terminie 15 dni.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.  +48 224587701
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587700

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
21.6.2011

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

