
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
na terenie Gminy Puszcza Mariańska.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Puszcza Mariańska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148390

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Papczyńskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Puszcza Mariańska

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-330

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@puszcza-marianska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puszcza-marianska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
na terenie Gminy Puszcza Mariańska.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d1f3e39-3bbd-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00252983/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-02 11:02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002440/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Puszcza
Mariańska.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin:
Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice” nr POIS.02.02.00-00-0029/19,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/puszcza_marianska/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/puszcza_marianska/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/puszcza_marianska/proceedings.
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków
dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., podmiotowych środków dowodowych,
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. lub złożonych podmiotowych środków
dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
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- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści
przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień
publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/puszcza_marianska/proceedings prowadzonego postępowania i
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 
10. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu prze-
kazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej
ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może
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naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z.271.13.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Puszcza Mariańska” zwany dalej PSZOK, w formule
zaprojektuj i wybuduj, wchodzące w skład Projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska,
Radziejowice” nr POIS.02.02.00-00-0029/19, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko lata 2014-2020, Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś
priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, uzyskania wszelkich niezbędnych zgód,
decyzji, warunków technicznych, wybudowania i wyposażenia PSZOK zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU), stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków
Zamówienia, uwzględniając planowany cel i funkcję zadania, zgodnie z wymaganiami
powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz sztuki inżynierskiej.
3. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności:
1) opracowanie Koncepcji, która musi uwzględniać wymagania określone w niniejszej SWZ.
Koncepcja musi być uzgodniona przez Zamawiającego. Uzgodnienie Koncepcji jest warunkiem
przystąpienia przez Wykonawcę do prac projektowych o których mowa poniżej w Rozdziale IV.
3. pkt 2. SWZ;
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2) sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z Programu Funkcjonalno-
Użytkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 
(tj. z 10.05.2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ( dalej
STWiORB) oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z ustawą prawo budowalne
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.); projekt budowlany i techniczny w ilości co najmniej po 6 egz.
wersja papierowa, wersja elektroniczna 1 szt. płyta CD, STWiORB w ilości co najmniej 3 egz.
wer-sja papierowa – wersja elektroniczna 1 szt. płyta CD, przedmiary robót wersja papierowa co
naj-mniej 2 egz. – wersja elektroniczna 1 szt. płyta CD.
3) uzyskania na etapie przygotowania projektu budowlanego akceptacji Zamawiającego;
4) zapewnienie koordynacji między wszystkimi branżami zarówno na etapie projektowania, jak i
wy-konawstwa;
5) uzyskania wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii wymaganych przez
pra-wo, niezbędnych do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia i poniesienie kosztów ich
uzyska-nia w ramach wynagrodzenia, określonego w ofercie;
6) uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych określonych we właściwych
przepi-sach, o ile są wymagane, chyba że stanowią one część Dokumentacji Zamawiającego. W
przy-padku nieuzyskania odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych Wykonawca ma
obowiązek wykonać Prace Projektowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami
technicznymi i bu-dowlanymi, w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie;
7) uzyskanie aktualnej do celów projektowych mapy geodezyjnej na potrzeby związane 
z opracowaniem dokumentacji projektowej;
8) pełnienie nadzoru autorskiego;
9) wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z opracowanej i uzgodnionej
dokumenta-cji projektowej;
10) dostawa i montaż niezbędnego, kompletnego wyposażenia, rzeczy, sprzętu i urządzeń wraz
z ich montażem, zainstalowaniem i uruchomieniem;
11) sporządzenia w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie
ostatecznych/-ej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń wymaganych
przepi-sami prawa niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i jego użytkowania;
12) przedstawienie Zamawiającemu wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do
rozliczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją środków trwałych – z jednoczesnym
sklasyfikowa-niem tych środków w formie odrębnego zestawienia;
4. Przewidywany zakres robót budowlanych i dostaw obejmuje między innymi:
a) niwelację i przygotowanie terenu;
b) wykonanie ogrodzenia terenu PSZOK wraz z montażem bramy wjazdowej, szlabanów, furtki;
c) wykonanie utwardzenia terenu PSZOK z betonowej kostki brukowej bezfazowej, wraz z wyko-
naniem podbudowy o grubości i z materiału dostosowanego do planowanego obciążenia ru-
chem;
d) budowę kontenerowego budynku socjalno-biurowego wraz z instalacjami i wyposażeniem;
e) budowę zadaszonej wiaty magazynowej;
f) budowę Magazynu odpadów niebezpiecznych i ZSSE wraz z wyposażeniem;
g) budowę Magazynu odpadów z warsztatem wraz z wyposażeniem;
h) budowę zadaszonych boksów magazynowych;
i) dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i
opomiarowaniem o łącznej mocy min. 5 kW, wraz z jej przyłączeniem w układzie on-grid
(zintegrowanej z siecią elektryczną); 
j) wykonanie zasilania PSZOK w energię elektryczną, wyposażenie w instalację elektryczną
obiektów znajdujących się na terenie, wykonanie instalacji oświetlenia terenu PSZOK, wyposa-
żenie obiektów w instalację odgromową;
k) wykonanie systemu monitoringu wraz z okablowaniem i zainstalowaniem kamer z podłącze-
niem do kontenerowego budynku socjalno-biurowego: 
l) budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych, podłączenie kontenerowego budynku socjalno-
biurowego oraz wykonanie niezbędnych instalacji ppoż.;
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m) zagospodarowanie terenów zielonych PSZOK poprzez wykonanie robót ziemnych,
nawiezienie humusu, obsianie trawą oraz wykonanie nasadzenia zieleni ozdobnej wokół PSZOK
oraz wzdłuż dojazdu;
n) wykonanie ścieżki ekologicznej;
o) montaż tablic informacyjnych i tablic edukacyjnych;
p) dostawę niezbędnego, kompletnego wyposażenia, rzeczy, sprzętu i urządzeń wraz z ich mon-
tażem, zainstalowaniem i uruchomieniem;
q) wykonanie badań geotechnicznych przez uprawniony podmiot (o ile będzie konieczne);
r) roboty odwodnieniowe – w przypadku wystąpienia wody gruntowej;
s) zagęszczenie gruntu naruszonego w wyniku prowadzonych robót w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale IV.1. do uzyskania stopnia zagęszczenia
gruntu, co najmniej Is = 0,98. Potwierdzeniem uzyskania wskaźnika będą badania zagęszczenia
gruntu wykonane przez jednostkę posiadającą kwalifikacje do wykonywania tych badań
(sporządzone w ilości 2 egz. dla Zamawiającego), które potwierdzą uzyskanie powyższego
wskaźnika wymaganego przez Zamawiającego;
t) usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną (o ile wystąpi konieczność);
u) obsługę geodezyjną przedmiotu zamówienia (tyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza zaewidencjonowana w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym 
w Żyrardowie – oryginały w ilości 2 egz. dla Zamawiającego);
v) przygotowanie dokumentów i zgłoszenie do Operatora Systemu Dystrybucji wykonanej
instalacji fotowoltaicznej oraz uzyskanie wszelkich zgód na jej uruchomienie, wykonanie
wymaganych prób, badań, rozruchów, szkolenia pracowników Zamawiającego w ilości
niezbędnej do przekazania wiedzy w zakresie eksploatacji nowopowstałych instalacji i obiektów;
w) zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej oraz przeprowadzenie procedury
włączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej po jej wybudowaniu z
lokalnym OSD (o ile będzie konieczne);
x) opracowanie Instrukcji BHP i ppoż.;
y) wykonanie Dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egz. dla Zamawiającego, która będzie
zawierała wszystkie zmiany wprowadzone w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; 
z) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych obiektów, sieci,
przyłączy w ilości 2 szt. dla Zamawiającego;
5. Inne czynności nie wymienione wyżej, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia
opisa-nego w punkcie 1;
6. Wymagania Zamawiającego w zakresie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia zostały
za-warte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej PFU) stanowiącym Załącznik nr
9 do SWZ; 
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisach we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ;
8. Nazwy i kody robót wg CPV. Kod główny - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wzno-
szenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej. Kody uzupełniające:

71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni;
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania;
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane;
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem mostów, tu-neli,
szybów i kolei podziemnej;
45222100-0 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów;
45213270-6 Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu;
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie tere-nu;
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
elektroenergetycznych;
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45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych;
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych;
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
74200000-1 Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne;
74230000-7 Usługi inżynieryjne;
74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

9. Wymagane jest udzielenie przez Wykonawcę co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości na
roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia i wyposażenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45213270-6 - Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli,
szybów i kolei podziemnej

45222100-0 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 2 000 000,00 zł.
W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia, powyższy
warunek Wykonawcy powinni spełniać łącznie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na Budowie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych o wartości co najmniej 650 000,00 zł brutto (słownie: sześćset
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

Zamawiający wymaga aby przy wykazaniu doświadczenia przez wykonawcę spełnienia
warunków w postępowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia albo
na zasadach określonych w art. 118 ustawy p.z.p., warunek określony w pkt 4.1. był spełniony
przez jednego wykonawcę.
Powyższe oznacza, że w przypadku wykazania doświadczenia zakazuje się łączenia przez dwa
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lub wiecej podmioty.
Wykonawca, który nabył doświadczenie będąc członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym
zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w przypadku, kiedy
dane roboty budowlane wykonał osobiście.
W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca składa wykaz robót
budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami takimi mogą być np. referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.
Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż
PLN Zamawiający przeliczy wykazane kwoty wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego
przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Pu-
blicznych, a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia zamówienia nie jest ogłaszany, to z pierwszego
dnia, który poprzedza dzień ogłoszenia.

4.2. Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że:
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymują się kwalifikacjami
zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im
powierzone przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, którymi dysponuje lub bę-dzie
dysponował na potrzeby realizacji zamówienia publicznego posiadającymi określone poni-żej
uprawnienia i kwalifikacje. 
4.2.1 Osoba odpowiedzialna za świadczenie usług w zakresie opracowania dokumentacji
projek-towej uczestnicząca w realizacji przedmiotu zamówienia posiadająca poniższe
uprawnienia i kwalifikacje:
a) co najmniej 1 osoba, która pełnić będzie funkcję Kierownika Zespołu Projektowego (Głównego
Projektanta) posiadająca poniższe uprawnienia i kwalifikacje: 
• odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej wyda-
ne zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lub równoważne im uprawnienia budowlane
wydane według wcześniejszych przepisów w specjalności wymaganej dla projektowanych ro-
bót. Wskazana osoba musi wykazać posiadane doświadczenie w kierowaniu co najmniej jed-
nym zespołem Projektowym (jako Kierownik Zespołu Projektowego) polegającym na projekto-
waniu Punktu Selektywnego zbierania Odpadów.
• co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu.
4.2.2. Osoby odpowiedzialne za świadczenie usług w zakresie kierowania robotami budowlany-
mi, posiadające poniższe uprawnienia i kwalifikacje:
a) co najmniej 1 osoba, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadająca poniższe
uprawnienia i kwalifikacje:
• odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalno-
ści konstrukcyjno-budowlanej wydane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lub rów-
noważne im uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów w specjalności
wymaganej dla prowadzonych robót. Wskazana osoba musi posiadać doświadczenie w kiero-
waniu co najmniej jedną robota budowlaną (jako kierownik budowy) polegająca na Budowie
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
• co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami
budowlanymi. 
b) co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót elektrycznych,
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posiadająca poniższe uprawnienia i kwalifikacje:
• odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w
specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami lub równoważne im uprawnienia budowlane wydane
według wcześniejszych przepisów w specjalności wymaganej dla prowadzonych robót.
• co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami
budowlanymi. 
c) co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót sanitarnych,
posiadająca poniższe uprawnienia i kwalifikacje:
• odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych wydane zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami lub równoważne im uprawnienia budowlane wydane
według wcześniejszych przepisów w specjalności wymaganej dla prowadzonych robót.
• co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami
budowlanymi;
d) co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót drogowych,
posiadająca poniższe uprawnienia i kwalifikacje:
• odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w
specjalności drogowej wydane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lub równoważne
im uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów w specjalności
wymaganej dla prowadzonych robót.
• co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami
budowlanymi;

Osoby jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia
publicznego muszą posiadać uprawnienia budowlane wg aktualnego stanu prawnego lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
które wyczerpują wymagania Zamawiającego w przypadku, gdy są wystarczające na danym
stanowisku do wykonywania wszystkich prac przewidzianych w niniejszym zamówieniu dla
danej specjalności.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia w Ofercie tej samej osoby do pełnienia
więcej niż 1 funkcji, za wyjątkiem:
- Kierownika Zespołu Projektowego (Głównego Projektanta) i Kierownika Budowy.
Zamawiający dopuszcza osoby posiadające kwalifikacje równoważne zdobyte w innych
państwach na zasadach określonych w prawie budowlanym. 
Osobami/kandydatami na stanowiska określone powyżej mogą być również obywatele państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państw Członkowskich Europej-
skiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) – Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w
któ-rym - zgodnie z przepisami dyrektywy 205/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
07.09.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych – uznano kwalifikacje zawodowe
lub uznaje się kwalifikacje przez właściwe organy w Polsce. Osobami takimi mogą być również
osoby spełniające warunki określone w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych
architektów, inżynie-rów i urbanistów. (ustawa z dnia 22.12.2015r o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych naby-tych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020,
poz. 220 ze zm.).

Ww. osoby Wykonawca wykaże w załączonym do oferty Wykazie osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ, który
określa informację na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, uprawnień,
doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Ww. osoby muszą posiadać dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie oraz potwierdzenie członkostwa w odpowiednich izbach
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samorządu zawodowego. 
5) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej –
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
6) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
4) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone. Dowodami taki mogą być np. referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o charakterze obiektywnym Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wykaz robót stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
5) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szcze-
gólności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budow-
lanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 6 do
SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Do oferty należy załączyć wypełniony Wykaz Cen stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Wykaz Cen stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, chyba
że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień Umowy:
1) zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy,
2) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę - wskazanych 
w ofercie, 
3) zmiany osób przy pomocy których Zamawiający realizuje Umowę, 
4) zmiany zakresu rzeczowego Umowy,
5) zmiany umówionego wynagrodzenia,
6) zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym zmiany technologiczne oraz zmiany Dokumentacji
projektowej nie będące zmianami istotnymi w rozumieniu art. 36a ust.5 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane,
7) zmiany terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy,
8) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie,
9) wprowadzenie podwykonawcy na etapie realizacji umowy,
10) innych zmian Umowy, w tym związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 
Szczegółowo zmiany umowy zostały opisane w § 19 załącznik nr 7 do SWZ - "Wzór umowy".

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
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SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/puszcza_marianska/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-19 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-19 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/puszcza_marianska/proceedings
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-19 09:30
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



