
 

 

Ogłoszenie nr 554729-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.  

EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów: Rozbudowa kompostowni w Z/I Gotartów 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów, krajowy numer 

identyfikacyjny 59076538100000, ul. ul. Bawełniana  18 , 97-400  Bełchatów, woj. łódzkie, 

państwo Polska, tel. 044 6330815, 6330819, e-mail zamowieniapubliczne@eko-region.pl, 

faks 446 330 819.  



Adres strony internetowej (URL): www.eko-region.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.eko-region.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

sp. z o.o.  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.eko-region.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.eko-region.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub 

za pośrednictwem kuriera.  

Adres:  

Bełchatów, ul. Bawełniana 18, I piętro - sekretariat.  



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa kompostowni w Z/I 

Gotartów  

Numer referencyjny:  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę 

rozbudowy kompostowni odpadów wraz z wykonaniem prac i infrastruktury towarzyszącej na 

terenie zakładu/instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork, zgodnie z umową oraz jej 

załącznikami. 2.Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 winien być wykonany w oparciu 

o: 1)umowę, 2)formularz ofertowy Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi 

sporządzonymi metodą kalkulacji szczegółowej - załącznik nr 1 do umowy, 3)opis 

przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do umowy, 4)następujące dokumenty - załącznik nr 3 

do umowy, tj.: •Projekt budowlany, •Projekt wykonawczy, •Kosztorys nakładczy i przedmiar 

robót, •Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Opis przedmiotu 

zamówienia został szczegółowo określony w umowie oraz jej załącznikach.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45200000-9 

45213280-9 



 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenie zamówień z wolnej ręki na podstawie art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 25 % wartości zamówienia podstawowego.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:  7   lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia to maksymalnie 7 miesięcy. 

Termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis terminu realizacji 

przedmiot zamówienia został określony w § 7 umowy.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: 1)posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 

500 000,00 zł, 2)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej 

niż 8 000 000,00zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert, 3)posiada minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem za 

okres trzech ostatnich lat obrotowych – 2017, 2018 i 2019, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 11 000 000,00 za 

każdy rok, 4)uzyskał dodatni wynik finansowy w każdym roku obrotowym – 2017, 2018 i 

2019, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, 5)uzyskał wskaźnik 

szybkiej płynności finansowej większy bądź równy 1,2 liczony na podstawie danych za 2019 

rok (wskaźnik szybkiej płynności finansowej liczony jako stosunek aktywów obrotowych, 

pomniejszonych o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe do zobowiązań 

bieżących – krótkoterminowych). Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z uczestników Konsorcjum musi 



spełniać w całości warunki określone powyżej (nie dopuszcza się by żadenz uczestników w 

całości nie spełniał warunków określonych powyżej).  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Doświadczenie: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca przedstawi: 1)Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, obejmujący co najmniej dwie roboty odpowiadające przedmiotowi 

zamówienia, tj. zrealizował inwestycję obejmującą swym zakresem budowę lub rozbudowę 

kompostowni odpadów tunelowej (przynajmniej jedna z wybudowanych kompostowni musi 

posiadać wydajność minimum 15 000 Mg/rok) przeznaczonej do kompostowania odpadów 

zielonych i biodegradowalnych, odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych, przy 

założeniu, że: •tunel kompostowni składa się z trzech ścian żelbetowych, otwieranej 

przesuwnej bramy (z uwagi na dostosowanie do obecnego obiektu) oraz z dachu z tworzywa 

sztucznego, •kompostownia odpadów tunelowych wyposażona jest w: plac dojrzewania, 

układ napowietrzania i oczyszczania powietrza w biofiltrze pionowym; w automatyczny 

system sterowania monitorujący minimum temperaturę, tlen i pracę wentylatorów; której 

wybudowanie mogło towarzyszyć posadowienie infrastruktury towarzyszącej, o wartości 

minimum 5 500 000,00 zł netto każda robota. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

wykazał, że obie kompostownie odpadów uzyskały w ramach realizowanej inwestycji 

polegającej na ich wybudowaniu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. W/w informacje 

wymagane do podania w wykazie. 2)Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich pięciu 

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

krótszy – w tym okresie, obejmujący, co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie, 

montażu oraz uruchomieniu zespołu przenośników taśmowych wraz z wykonanymi 

konstrukcjami wsporczymi i układem zasilania i sterowania służących do transportu odpadów 

komunalnych, selektywnie zebranych bądź innych odpadów o wartości minimum 100 000,00 

zł netto. W/w informacje wymagane do podania w wykazie. Uwagi: a)W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z 

uczestników Konsorcjum musi spełniać w całości warunki określone powyżej (nie dopuszcza 

się by żaden z uczestników nie spełniał w całości warunków określonych powyżej). b)W 

przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby doświadczenie wykazane 

było w całości co najmniej przez jeden podmiot (nie dopuszcza się by podmioty łącznie 

spełniały warunki określone powyżej). c)Zamawiający nie uzna spełnienie powyższego 

warunku w przypadku wykazania się przez Wykonawcę technologią kompostowania 

przebiegającą w hali kompostowni, w hali wyposażonej w niezadaszone boksy, hali 

wyposażonej w tunele, w rękawach foliowych oraz inną technologią prowadzenia stabilizacji 

tlenowej odpadów odbiegającej od wskazanej przez Zamawiającego. Wzór wykazu robót 

budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Osoby skierowane przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia: 1.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca przedstawi wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

następującego wykazu dla osób, które będą realizowały przedmiotowe zadanie:: 1)Kierownik 

budowy: posiadający wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo (wymagane do 

podania w wykazie); posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-



budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa 

(wymagane do podania w wykazie); posiadający wpis na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę 

(wymagane do podania w wykazie); posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie 

zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. funkcji kierownika 

budowy (wymagane do podania w wykazie); posiadający w ostatnich pięciu latach 

doświadczenie w realizacji, jako kierownik budowy, inwestycji obejmującej swym zakresem 

budowę lub rozbudowę kompostowni odpadów tunelowej o wydajności minimum 15 000 

Mg/rok przeznaczonej do kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych, odpadów 

komunalnych oraz osadów ściekowych, przy założeniu, że: •tunel kompostowni składa się z 

trzech ścian żelbetowych, otwieranej przesuwnej bramy (z uwagi na dostosowanie do 

obecnego obiektu) oraz z dachu z tworzywa sztucznego, •kompostownia odpadów 

tunelowych wyposażona jest w: Plac dojrzewania, układ napowietrzania i oczyszczania 

powietrza w biofiltrze pionowym; w automatyczny system sterowania monitorujący 

minimum temperaturę, tlen i pracę wentylatorów; której wybudowanie mogło towarzyszyć 

posadowienie infrastruktury towarzyszącej,o wartości minimum 5 500 000,00 zł netto.W/w 

informacje wymagane do podania w wykazie. Uwaga: Zamawiający nie uzna spełnienie 

powyższego warunku w przypadku wykazania się przez Wykonawcę technologią 

kompostowania przebiegającą w hali kompostowni, w hali wyposażonej w niezadaszone 

boksy, hali wyposażonej w tunele, w rękawach foliowych oraz inną technologią prowadzenia 

stabilizacji tlenowej odpadów odbiegającej od wskazanej przez Zamawiającego 2)Kierownik 

robót drogowych: posiadający wykształcenie wyższe techniczne o kierunku 

odpowiadającym posiadanym uprawnieniom (wymagane do podania w wykazie); 

posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa (wymagane do podania w wykazie); posiadający wpis na 

listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym 

zaświadczeniem wydanym przez izbę (wymagane do podania w wykazie); posiadający co 

najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w 

budownictwie (wymagane do podania w wykazie). 3) Kierownik robót sanitarnych: 

posiadający wykształcenie wyższe techniczne o kierunku odpowiadającym posiadanym 

uprawnieniom (wymagane do podania w wykazie); posiadający uprawnienia budowlane 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 

(wymagane do podania w wykazie); posiadający wpis na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę 

(wymagane do podania w wykazie); posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie 

zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. funkcji kierownika robót 

sanitarnych (wymagane do podania w wykazie).  posiadający w ostatnich pięciu latach 

doświadczenie w realizacji, jako kierownik robót sanitarnych, inwestycji obejmującej swym 

zakresem budowę lub rozbudowę kompostowni odpadów tunelowej o wydajności minimum 

15 000 Mg/rok przeznaczonej do kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych, 

odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych, przy założeniu, że: •tunel kompostowni 

składa się z trzech ścian żelbetowych, otwieranej przesuwnej bramy (z uwagi na 

dostosowanie do obecnego obiektu) oraz z dachu z tworzywa sztucznego, •kompostownia 

odpadów tunelowych wyposażona jest w: plac dojrzewania, układ napowietrzania i 

oczyszczania powietrza w biofiltrze pionowym; w automatyczny system sterowania 



monitorujący minimum temperaturę, tlen i pracę wentylatorów; której wybudowanie mogło 

towarzyszyć posadowienie infrastruktury towarzyszącej, o wartości minimum 5 500 000,00 zł 

netto. W/w informacje wymagane do podania w wykazie. Uwaga: Zamawiający nie uzna 

spełnienie powyższego warunku w przypadku wykazania się przez Wykonawcę technologią 

kompostowania przebiegającą w hali kompostowni, w hali wyposażonej w niezadaszone 

boksy, hali wyposażonej w tunele, w rękawach foliowych oraz inną technologią prowadzenia 

stabilizacji tlenowej odpadów odbiegającej od wskazanej przez Zamawiającego.). 

4)Kierownik robót elektrycznych: posiadający wykształcenie wyższe techniczne o kierunku 

odpowiadającym posiadanym uprawnieniom (wymagane do podania w wykazie); 

posiadający uprawnienia budowlane 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 

(wymagane do podania w wykazie); posiadający wpis na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę 

(wymagane do podania w wykazie); posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie 

zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie (wymagane do podania w 

wykazie). Uwaga: 1)Osoby wykonujące przedmiot zamówienia (podane w wykazie) muszą 

być zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 2)Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia 

przez jedną osobę funkcji w/w kierowników branżowych (za wyjątkiem funkcji kierownika 

budowy), z zastrzeżeniem, że osoba ta będzie spełniać wszystkie wymagania określone dla 

wykazanych funkcji kierowników branżowych, które są wymagane dla tych osób w SIWZ. 

3)Zgodnie z art. 29, pkt 3a ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca oświadczy, że 

pracownicy wykonujący przedmiot zamówienia zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. 

Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek zapewnić 

realizację zamówienia przez wskazane w ofercie osoby (w Wykazie osób). W przypadku 

zaistnienia, w toku realizacji przedmiotu zamówienia, okoliczności wymuszających 

konieczność zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w Wykazie, Wykonawca ma 

obowiązek zapewnić na każde stanowisko osobę posiadającą, co najmniej takie same 

kompetencje, wykształcenie i doświadczenie jak osoba wskazana na to stanowisko w ofercie. 

Zmiana osób wskazanych w ofercie dokonywana jest na zasadach określonych w umowie.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  



Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
A.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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 rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniew całości wykonania 

decyzji właściwego organu, B.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

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, C.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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 

5 pkt 1 ustawy, D.Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. E.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji postępowania o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 10 do SIWZ.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
A.Wykaz wykonanych robót zgodnie z pkt.6 ppkt 1 lit. C- Doświadczenie. Wzór wykazu 

robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. B.Wykaz wykonanych dostaw zgodnie z 

pkt. 6 ppkt 1 lit C - Doświadczenie. C.Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada 

polisę i jest ubezpieczonyod odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 500 000,00 zł. 

D.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - środki finansowe lub 

zdolność kredytowa w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł w okresie nie 



wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. E.Oświadczenie 

Wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym 

zamówieniem za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – za ten okres, potwierdzające wykazanie się przez Wykonawcę 

minimalnym rocznym obrotem w obszarze objętym zamówieniem za okres trzech ostatnich 

lat obrotowych – 2017, 2018 i 2019, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za 

ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 11 000 000,00 za każdy rok. F. Sprawozdanie 

finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest 

przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli 

podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku 

wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych 

dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie 

dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za 

ten okres celem: 1)potwierdzenia uzyskania przez Wykonawcę dodatniego wyniku 

finansowego w każdym roku obrotowym – 2017, 2018 i 2019, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – za ten okres; 2) potwierdzenia uzyskania wskaźnika szybkiej 

płynności finansowej większego bądź równego 1,2 liczony na podstawie danych za 2019 rok 

(wskaźnik szybkiej płynności finansowej liczony jako stosunek aktywów obrotowych, 

pomniejszonych o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowedo zobowiązań 

bieżących – krótkoterminowych). Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z uczestników Konsorcjum musi 

spełniać w całości warunki określone powyżej (nie dopuszcza się by żaden z uczestników w 

całości nie spełniał warunków określonych powyżej) G.Wykaz osób skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakres 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi 

osobami. Zgodnie z pkt. 6 ppkt 1 lit. C - Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8 SIWZ. H.Oświadczenie Wykonawcy 

o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem 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; I.Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 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 

niniejszym punkcie.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  



1.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą pełnomocnictwo winno zawierać zakres i zostać 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno 

być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 2.W przypadku wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być 

załączony dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo 

do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem 

wszystkich kopii.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 160 000,00 zł (słownie: sto 

sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z 

terminem złożenia oferty, tj. do dnia 10.07.2020 roku godz.: 12:00 2.Wadium może być 

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu – na konto Zamawiającego 

w Banku Spółdzielczy w Bełchatowie nr rachunku: 24 8965 0008 2001 0006 4288 0001 

UWAGA: Przed dokonaniem wpłaty wadium w pieniądzu prosimy o potwierdzenie numeru 

konta u Zamawiającego. 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)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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 

2015 r. poz. 978 i 1240).  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 



 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  



Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

termin realizacji zamówienia  5,00 

okres gwarancji i rękojmi  5,00 

cena 90,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 



odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1)w zakresie 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez 

ustawodawcę; 2)w zakresie wydłużenia terminu gwarancji i rękojmi na dowolny okres; 3)w 

przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 4)w przypadku zmian będących 

następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie ustanowionych 

przepisami prawa terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień; 5)w zakresie terminu wykonania prac objętych przedmiotem umowy, w 

następujących okolicznościach: a)leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności brak 

stworzenia dla Wykonawcy warunków do wykonania przedmiotu umowy, tj. nieterminowe i 

niewłaściwe przygotowanie frontu robót dla Wykonawcy; b)złe warunki atmosferyczne; 

c)katastrofa budowlana; d)działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonania przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, 



którego Strony umowy nie mogły przewidzieć, którego nie można było uniknąć, ani któremu 

Strony umowy nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można 

przypisać drugiej stronie, a która ma wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, strajki, nagłe przerwy w dostawie 

energii elektrycznej, itp.; e)wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i 

zamiennych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej 

umowy; f)niezależnych od Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, że 

opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych); g)i 

inne istotne okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; 6)w zakresie zmiany ilości i wysokości poszczególnych rat wynagrodzenia 

ryczałtowego (wynagrodzenie ryczałtowe nie może ulec zmianie) przysługujących 

Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy lub/i w zakresie zmiany terminu 

płatności faktur – w przypadku konieczności dostosowania niniejszej umowy do warunków 

umowy zawartej przez Zamawiającego z WFOŚ i GW w Opolu na dofinansowanie w formie 

pożyczki wykonania przedmiotu umowy lub w przypadku zgody Stron na dokonanie zmiany; 

7)w zakresie przedmiotu wykonania prac objętych umową w przypadku konieczności (tylko 

w przypadku, gdy niewykonanie lub wadliwe wykonanie przedmiotu umowy jest niezależne 

od Wykonawcy, a zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych uzyska 

aprobatę Zamawiającego) zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w umowie i jej załącznikach w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

umowy - co nie może wpływać na termin realizacji przedmiotu umowy, ani być przyczyną do 

jego wydłużenia, 8)w zakresie nieistotnej zmiany wpływającej na przedmiot umowy, 

nieskutkującej zmianą wynagrodzenia ryczałtowego; 9)w zakresie zmiany liczby faktur 

obciążających Wykonawcę za pobór mediów – w przypadku zmiany terminu wykonania 

niniejszej umowy; 10)w zakresie zmiany projektu organizacji i harmonogramu wykonania 

robót – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2020-07-10, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> PLN  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia:  



IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


