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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. , ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów 

Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7225385 w. 36, faks 095 7225385. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zuo-gorzow.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji 

Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ul. Małyszyńska 180 - Wykonanie robót budowlanych wg standardów 

Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) - Etap IIIB. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 

są:roboty budowlane w ramach projektu pn. /Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. 

o. w Gorzowie Wlkp. ul. Małyszyńska 180 -Etap IIIB/, polegające na modernizacji hali przyjęć odpadów 

komunalnych na działkach nr 85/1, 85/4, położonej na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych, przy ul. Małyszyńskiej 180. obręb-7 Chróścik gm. Gorzów Wlkp., której właścicielem jest ZUO 

Sp. z o. o. z Gorzowa Wlkp. W ramach inwestycji wymagane jest wykonanie następujących prac zgodnie z 

założeniami dokumentacji projektowej i wykonawczej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

przedmiarami robót, oraz normami technologicznymi, jakościowymi, sanitarnymi i ppoż dla tego typu obiektów. 

http://bip.zuo-gorzow.pl/


2. Zakres prac dla etapu IIIB obejmuje: A. Rozbudowę stalowej hali przyjęć odpadów komunalnych /obiekt nr 

11/ - polegającej na: - dobudowie jednego modułu długości hali, - przedłużeniu istniejącej żelbetowej ściany 

oporowej, - wykonaniu nowych bram, - uzupełnieniu posadzki, - przebudowie istniejącego żelbetowego boksu 

magazynowego z jego zadaszeniem, - przebudowie kanalizacji deszczowej, - uzupełnieniu instalacji 

elektrycznej, - wykonaniu świetlików kalenicowych w dachu budynku nr 11 z płyt poliwęglanowych. B. 

Zadaszenie istniejących zasieków żelbetowych: - zabudowa istniejącego boksu żelbetowego przez lekką 

nadbudowę i zadaszenie. Boks A i B. C. Wykonanie fundamentów żelbetowych dla potrzeb urządzeń 

technologicznych: - wykonanie żelbetowych płyt fundamentowych na istniejącym podłożu, - demontaż dwóch 

bram rolowanych, - demontaż stężenia pionowego, - wyburzenie fragmentu żelbetowej ściany oporowej. D. 

Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej rozdzielnie nowych urządzeń technologicznych. E. 

Budowę obiektu budowlanego polegającego na budowie ściany oporowej jako zabezpieczenie skarpy wraz z 

ogrodzeniem terenu na działkach nr 85/1 i 85/4 w Gorzowie Wlkp.: - budowa ściany oporowej w miejscu 

istniejącego ogrodzenia, na granicy działki, - utwardzenie terenu pomiędzy murem oporowym, a istniejącym 

placem manewrowym, - wykonanie robót ziemnych związanych z likwidacją skarpy. F. Przebudowę budynku 

warsztatowo - garażowego: - wykonanie w istniejącym budynku żelbetowego kanału naprawczego dla 

pojazdów mechanicznych, wyposażonego w instalację wentylacyjną i elektryczną, na potrzeby pojazdów 

mechanicznych do obsługi odpadów komunalnych. Zakres zamówienia obejmuje również: 1) zorganizowanie i 

zabezpieczenie placu budowy, 2) wykonanie wytyczenia geodezyjnego i powykonawczej inwentaryzacji 

geodezyjnej, 3) koszty pomiarów, badań, nadzorów, odbiorów z wyłączeniem odbiorów i nadzorów 

wykonywanych przez Zamawiającego, 4) wykonanie zagospodarowania terenu wokół budowy po zakończeniu 

prac budowlanych zgodnie z projektem i specyfikacją robót, techniczną i odbioru robót, 5) inne czynności i 

koszty ich realizacji niewymienione w ppkt od 3.3.1 do 3.3.3, ale konieczne do wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami prawa, niniejszym SIWZ i załączonym wzorem 

umowy oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 6) uzyskanie decyzji/zgody właściwego organu 

inspektora nadzoru budowlanego na użytkowanie obiektu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym 

opis pozostałych prac, obowiązków i czynności oraz elementy wyposażenia, zamawianych urządzeń, wraz z 

ich parametrami technicznymi i funkcjonalnymi zawierają Projekty budowlano-wykonawcze branżowe 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary robót (całość dokumentacji 

zawarta w TOM II SIWZ Załączniki od A do C). 4. Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 

45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Wyburzenia, 

rozbiórki, roboty ziemne 45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45222100-0 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania 

odpadów 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45233200-1 Roboty w zakresie różnych 

nawierzchni 5. Podstawowe parametry zamówienia: 1.) Uwaga! Przedmiar robót - kosztorys ofertowy- ma 

jedynie charakter poglądowy, ułatwiający wykonawcy obliczenie ceny za wykonanie zamówienia. Za 



wykonanie zamówienia zamawiający rozliczy się z wykonawcą ryczałtem. Do oferty należy dołączyć Przedmiar 

robót - kosztorys ofertowy. 2.) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji 

zamówienia. 3.) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia wg Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), jej załączników i złożonej oferty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4.) Adres 

robót budowlanych: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. ul. Małyszyńska 180, 66-400 Gorzów Wlkp. 5.) 

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia przez wykwalifikowany personel techniczny. 

Podczas odbioru nastąpi weryfikacja wszystkich zadeklarowanych prac przez Wykonawcę, a wymaganych w 

dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca 

dostarczy instrukcje obsługi oraz opisy techniczne w języku polskim (KŚT, DTR, katalogi części itp.) w wersji 

papierowej i elektronicznej. 6.) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na prace stanowiące 

przedmiot zamówienia. a) Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na 

okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego. 7.) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru, oraz za wady powstałe 

po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie zamówienia. 8.) W razie stwierdzenia w 

toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający odmówi odbioru do czasu 

usunięcia wady. 9.) W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca po 

wezwaniu pisemnym przez Zamawiającego obowiązany jest niezwłocznie reagować na zgłoszenie 

Zamawiającego i podejmować niezbędne działania nie później niż w ciągu 48 godzin licząc od daty zgłoszenia, 

z wyłączeniem dni świątecznych. Maksymalny czas usunięcia awarii, strony określają na 7 dni licząc od daty 

zgłoszenia. 10.) Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na 

skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania prac przez 

Wykonawcę. 11.) W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca odmówi podjęcia wymaganych czynności 

bądź pozostaje w zwłoce w stosunku do terminów określonych w pkt. 9, Zamawiający może zlecić zastępcze 

wykonanie niezbędnych czynności osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 12.) Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania zasad promocji Projektów, określonych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

na lata 2007-2013, i wykonania oznakowania przedmiotu zamówienia, po uprzedniej konsultacji z 

Zamawiającym, oraz zgodnie z zasadami określonymi i zamieszczonymi na stronie internetowej 

http://www.pois.gov.pl/. 13.) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o 

udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 6. Wymagania 

stawiane Wykonawcy: 1.) Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy, w tym za 

przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy. 2.) Wymagana jest należyta 

staranność przy realizacji zamówienia. 3.) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane 

będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 7. Wizja lokalna Wizja 

lokalna zostanie zorganizowana przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, po wcześniejszym 



uzgodnieniu terminu z Kierownikiem zakładu. Podczas wizji lokalnej nie będą przyjmowane żadne zapytania, 

ani udzielane żadne wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zapytania takie należy kierować do Zamawiającego 

zgodnie z zapisami Rozdziału XIII.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy w wysokości do 10% zamówienia podstawowego, na podstawie odrębnej umowy. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.21.32.50-0, 

45.22.00.00-5, 45.22.21.00-0, 45.31.00.00-3, 45.23.32.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w 

wysokości 31.2000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych 00/100). 2. Zamawiający nie 

dopuszcza wnoszenia wadium w walutach obcych. 3. Wykonawca wnosi wadium a) w pieniądzu, na konto 

Zamawiającego: Bank Pekao S.A., numer rachunku: 70 1240 3640 1111 0010 0718 1679, z oznaczeniem: 

Wadium w przetargu POIiŚ/ZP/PN/01/2014/RB - dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę 

za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty, lub w jednej z poniżej podanych form: b) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. 

zm.). 4. Wadium wnosi się przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium 

w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego, tj. do 01.08.2014 r. 

do godziny 12:00 (musi być na rachunku zamawiającego). 5. W przypadku składania przez Wykonawcę 

wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i 

winny zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia 



(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie 

wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) 

termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego 

zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, 

iż:Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów 

lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 

wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania 

umowy na warunkach określonych w ofercie, Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający 

zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 

zastrzeżeniem akapitu poniżej (art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp). 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na 

wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda 

ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 

Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w 

pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 

żądano. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca, 

którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie; b) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz 

z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt XI.1.1. 

IDW. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 

(pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej: i. jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była 

budowa obiektu budowlanego, kubaturowego o konstrukcji stalowej i kubaturze nie mniejszej niż 

1000m3, oraz ii. jedną robotę budowlaną o łącznej wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 

1.000.00,00 złotych. wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg 

załącznika nr 7 do IDW, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca spełniając 

powyższy warunek może spełnić go łącznie w jednym zadaniu, bądź w rozbiciu (max. dwie, gdzie 

każde wyczerpywać będzie jedną z przesłanek pkt. i), ii). Ocena spełnienia warunku będzie 

dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o przedstawione oświadczenie 

(załącznik nr 7 do IDW) oraz dokumenty określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz 

z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt XI.1.1. 

IDW. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

osobami, które posiadają doświadczenie zawodowe, uprawnienia budowlane niezbędne do 

realizacji robót budowlanych, sanitarnych oraz elektrycznych, tj.: i. Kierownik Budowy- uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów), doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 budowami 

obiektów budowlanych, kubaturowych o konstrukcji stalowej jako kierownik budowy lub kierownik 



robót; ii. Kierownik Robót Instalacyjnych- uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie co najmniej instalacji i sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych). iii. Kierownik Robót 

Elektrycznych-uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

upoważniające do kierowania robotami budowlanymi, co najmniej w zakresie instalacji i sieci 

elektrycznych. Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania wymaganych uprawnień 

budowlanych przez jedną osobę w kilku specjalnościach. Zamawiający określając wymogi dla 

osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 

ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2008r., nr 63, poz. 394 z późn. zm. ).Ocena spełnienia warunku będzie 

dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, 

których wzór stanowi załącznik nr 9 do IDW. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500.000,00 zł 

(pięćset tysięcy złotych 00/100). ii. posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku - inny 

dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarantowana 

polisy powinna wynosić minimum 1.000.000,00 zł (milion złotych 00/100), wraz z opłaconą składką. 

W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia 

umowy, wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu ma obowiązek przedłożyć 

zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności. W przypadku Wykonawców wspólnie składających oferty (konsorcjum) 

Zamawiający uzna warunek posiadania polisy OC za spełniony w przypadku sumowania kwoty 

ubezpieczenia od każdego z konsorcjantów. Zamawiający uzna również za prawidłowe złożenie 

polisy OC tylko przez jednego z konsorcjantów, pod warunkiem spełnienia przez polisę warunków 



opisanych w SIWZ. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w rozdziale X pkt. 10.1.1. d) ii) dotyczącej tych 

podmiotów. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia, w 

oparciu o dołączone do oferty dokumenty. Z treści dostarczonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełni. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, 

czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 



Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące 

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 

III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 

ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik nr 3 do IDW. W przypadku składania oferty przez 

wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz 

ofertowy. 2. Dowód wniesienia wadium. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium (załącznik nr 2 

do IDW). W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach/gwarancjach oryginał dokumentu potwierdzającego 

wniesienie wadium należy złożyć w oddzielnej kopercie (opatrzonej podpisem: wadium wniesione w 

postępowaniu nr POIiŚ/ZP/PN/01/2014/RB: Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 

w Gorzowie Wlkp. ul. Małyszyńska 180 - Wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków 

Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) - Etap IIIB trwale zszytej z ofertą w sekretariacie Zamawiającego, 

zaś kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę reprezentującą Wykonawcę 

załączyć do oferty- załącznik nr 2 do IDW. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do 

podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów 

(np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej) 

złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, 

których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej 

notarialnie za zgodność z oryginałem- załącznik nr 1 do IDW. 4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy- 

załącznik nr 11 do IDW. 5. Tabelę elementów rozliczeniowych- załącznik nr 3a 6. Dane kontraktowe- załącznik 

nr 3b. 7. Kosztorysy ofertowe 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi TOM III 

SIWZ. 2. Postanowienia umowy zawiera załącznik - Kontrakt (TOM III SIWZ wzór umowy). Wszelkie zmiany 



umowy mogą zostać wprowadzone wyłącznie w zakresie i w trybach określonych w niniejszej siwz oraz 

warunkach umowy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w trybach i zakresie 

określonym w załączonych Warunkach Kontraktu, Klauzula 13 Zmiany i korekty. 4. Na podstawie art. 144 ust. 

1 Ustawy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie 

możliwości zmian umowy w formie pisemnego aneksu 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych 

postanowień zawartego Kontraktu na realizację niniejszego zamówienia publicznego w stosunku do treści 

Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie, który został szczegółowo określony w 

TOMIE III SIWZ. 6. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień Kontraktu mogą być 

wprowadzone w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w TOMI III SIWZ, jedynie po akceptacji zmian i 

wyrażeniu zgody na ich wprowadzenie przez Zamawiającego. 7. Wprowadzone zmiany postanowień 

zawartego Kontraktu w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

wymagają podpisania przez strony Aneksu do Kontraktu. 8. Podpisanie Aneksu wydłużającego termin 

zakończenia wykonywania Kontraktu możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu 

jego podpisania przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie ubezpieczeń wraz zabezpieczeniem 

należytego wykonania Kontraktu wymaganych w ramach Kontraktu - na czas wynikający z przedłużenia Czasu 

na Ukończenie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://bip.zuo-gorzow.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Utylizacji Odpadów 

Sp. z o. o. ul. Teatralna 49 66 - 400 Gorzów Wlkp., www.zuo-gorzow.pl, http://bip.zuo-gorzow.pl/. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2014 

godzina 12:00, miejsce: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66 - 400 Gorzów Wlkp, 

sekretariat (pokój nr 101). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-

2013 Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1: Kompleksowe 

przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 


