Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.pgkbarlinek.pl

Barlinek: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Strąpie na
terenie Gminy Barlinek
Numer ogłoszenia: 184420 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. , ul. Szpitalna
4, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7462311, faks 095 7462311.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkbarlinek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekultywacja składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne w m. Strąpie na terenie Gminy Barlinek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.3.1 Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - Rekultywacja składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne w m. Strąpie na terenie Gminy Barlinek w zakres których wchodzi, m.in.:
a) zaprojektowanie w niezbędnym zakresie; b) przeprowadzenie wszelkich postepowań
administracyjnych związanych z pracami, zgłoszenie lub uzyskanie wszelkich decyzji
administracyjnych w oparciu o udzielone pełnomocnictwo; c) wykonanie robót związanych z
rekultywacją składowiska (prac zasadniczych), w tym m.in.: - ukształtowanie wierzchowiny i
skarp składowiska odpadów w sposób umożliwiający swobodny spływ wód opadowych, ułożenie i uformowanie warstwy wyrównawczej z gruntu mineralnego lub odpadów o
grubości 0,20 m, - wykonanie 3 studni biernego odgazowania z biofiltrem, - ułożenie warstwy
uszczelniającej wykonanej z maty bentonitowej zapewniającej współczynnik
wodoprzepuszczalności na poziomie k <1 x 10 -9 m/s, - ułożenie warstwy glebotwórczej z
mas ziemnych lub odpadów o miąższości 0,6 m, - wysiew traw i roślin motylkowych. zaprojektowanie i wykonanie ścieżki edukacyjnej - Realizacja niniejszej inwestycji nie może
doprowadzić do pogorszenia stanu technicznego drogi powiatowej nr 2148Z, do której
przylega działka składowiska. Ewentualne koszty z tytułu uszkodzenia wspomnianej drogi w
wyniku prowadzonej inwestycji zostaną przerzucone na Wykonawcę. Powyższe prace zostaną

wykonane zgodnie z dokumentacją, na którą składa się: - Aktualna zmiana decyzji Starosty
Myśliborskiego z dnia 5 sierpnia 2003 r. znak: OSR.III.7645/13-2/03, która zawiera
zaktualizowany harmonogram rekultywacji składowiska w m. Strąpie
(znak:WOŚ.II.7241.5.2.2014.IB) - Projekt budowlany (Projekt Techniczny Zmian Sposobu
Zamknięcia Składowiska Odpadów w Miejscowości Strąpie, Gmina Barlinek) - Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Dokumentacja Projektowa
Zamknięcia i Rekultywacji Składowiska Odpadów w M. Strąpie, Gm. Barlinek) - Przedmiar
Robót (Dokumentacja Projektowa Zamknięcia i Rekultywacji Składowiska Odpadów w M.
Strąpie, Gm. Barlinek) - Program Funkcjonalno-Użytkowy (Wykonanie ścieżki edukacyjnej
na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Strąpie, gmina
Barlinek) stanowiącymi łącznie załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej: SIWZ) i umową, której wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do 50% wartości
udzielonego zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.23.20-4, 45.11.12.00-0, 45.11.23.30-7,
45.11.23.50-3, 45.11.27.00-2, 45.20.00.00-9, 45.22.21.10-3, 45.23.31.61-5, 71.32.00.00-7,
77.31.00.00-3, 90.51.10.00-2.
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:
31.08.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wymagane wadia i gwarancje: 7.1. Wadium w wysokości:
15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 złotych) może być wnoszone w
jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)
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
2007 r. Nr 42, poz. 275). 7.2. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto
depozytowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku - Bank GBS
Barlinek nr konta: 64835500090000032920000003. 7.3. Dokument przelewu należy opisać,
np: Wadium - Strąpie rekultywacja 7.4. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej
zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny składania ofert kwota wadium będzie
zaksięgowana na koncie Zamawiającego. 7.5. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kliku

spośród form wskazanych w pkt 7.1. niniejsze SIWZ należy załączyć do oferty. 7.6.
Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym
bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 7.7.
Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie
obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela,
banku) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania
wadium - zgodnie z przepisami ustawy PZP. 7.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. 7.9. 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. 7.10. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert. 7.12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt 7.8., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego. 7.13. 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. 7.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złoży dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7.15. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; PL Formularz
standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 26 3) 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 nie precyzuje tego wymogu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Posiadają wiedzę i doświadczenie - warunek spełni Wykonawca, który wykaże
wykonanie, co najmniej dwóch (2) robót ziemnych polegających na



przemieszczaniu mas ziemnych takich jak wymiany gruntów, niwelacja terenu,
wykonywanie nasypów, skarpowanie, o wartości robót nie mniejszej niż
250.000,- zł netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)
każda w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W
przypadku złożenia przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów
zawierających dane podane w innych walutach niż w złoty polski, dane
finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html)
opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu lub ostatniego
kursu sprzed dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu - w przypadku, gdyby
w tym dniu kurs nie był podawany. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy
przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Zamawiający nie precyzuje tego wymogu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować co
najmniej jedną osobą na stanowisko: 5.1.3.1 Kierownik Robót, która posiada
co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami ziemnymi
polegającymi na przemieszczaniu mas ziemnych takich jak wymiany gruntów,
niwelacja terenu, wykonywanie nasypów, skarpowanie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia: 5.1.4.1 Warunek spełni wykonawca, który posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 200.000,- zł
(słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych). 5.1.4.2 Warunek spełni
wykonawca, który przedstawi opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż
300.000,- zł (słownie: trzysta tysięcy 00/100 złotych), a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.

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;



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.

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 naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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;



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;

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;

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.pgkbarlinek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4 74-320
Barlinek.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 14.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4 74-320 Barlinek.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach: 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II: Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, na
podstawie umowy o dofinansowanie nr POliŚ.02.01.00-00-035/13-00 Projektu: Rekultywacja
składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich..
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

