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Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. 
mazowieckie.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i modernizacja 
składowiska odpadów w Rachocinie gm. Sierpc - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie: 1. Roboty budowlano-instalacyjne: a) hala sortowania odpadów, 
wykonana w konstrukcji stalowej, obudowa z blachy, dach dwuspadowy, wymiary hali w 
rzucie 42,40 x 28,00 m, wys. 8,70 m do 10,00 m; b) budynek socjalno-techniczny w hali 
sortowni, pow. zabudowy 47,96 m2, pow. użytkowa 74,25 m2; c) wiata przyjmowania 
odpadów zmieszanych, wykonana w konstrukcji żelbetowo-stalowej, ściana oporowa, 
zadaszona, wymiary gabarytowe wiaty w rzucie 20,00 x 12,20 m, kubatura 12 228 m3; d) 
wiata składowania odpadów surowcowych, wykonana w konstrukcji żelbetowo-stalowej, 
składa się z pięciu jednakowych boksów o wymiarach w rzucie 5,75 x 5,75 m; e) kwatery do 
składowania odpadów (nr 3 i 4), kwatery zaprojektowano jako wgłębno-napowierzchniowe, 
parametry techniczne kwater: kwatera nr 3 - pow. dna kwatery - 3 900 m2, pow. w koronie 
grobli - 6 000 m2; kwatera nr 4 - pow. dna kwatery - 4 200 m2, pow. w koronie grobli - 7 000 
m2; f) bezodpływowy zbiornik odcieków (dla kwater nr 3 i 4), otwarty, w konstrukcji 
ziemnej, ogrodzony, o pojemności eksploatacyjnej Vuż=892 m3, pow. w osi obwałowań 2 
235 m2; g) pozostała infrastruktura (tj. ogrodzenie, strefa zieleni, stelaż), h) roboty 



rozbiórkowe. 2. Roboty drogowe: a) drogi i place manewrowe: - droga nr 2 (dł. w osi 208,50 
m, szer. 7,0 m) o pow. 1 460 m2 oraz przylegające bezpośrednio place manewrowe o pow. 
546 m2, nawierzchnia z kostki betonowej, - droga nr 3 (dł. 280,0 m) o pow. 1 260 m2, 
nawierzchnia z tłucznia kamiennego, - droga nr 5 wraz z placem rozładowczym (dł. 36,0 m) o 
pow. 512 m2, z płyt żelbetowych wielootworowych, - plac magazynowy o pow. 390 m2, z 
płyt żelbetowych wielootworowych, - place manewrowe i technologiczne o pow. 2 439 m2, 
nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowej. 3. Zewnętrzne sieci wodno-
kanalizacyjne: a) sieć wodociągowa, o długości 288 m; b) sieć kanalizacji deszczowej, o 
długości 72,50 m; c) sieć kanalizacji sanitarnej, o długości 81 m; d) sieć kanalizacji 
technologicznej, demontaż i montaż pełnej obudowy kanału (rowu) opaskowego kwatery nr 1. 
4. Zewnętrzne sieci zasilania obiektów i oświetlenia terenu: zasilanie hali sortowni odpadów z 
RG do RS linią kablową, kabel układany w ziemi na głębokości 0,8 m na podsypce z piasku 2 
x 10 cm; oświetlenie terenu przy pomocy 6-ciu latarń, oprawy typu np. SGS 1 x 250 W na 
wysięgnikach na słupach stalowych wys. 8 m. 5. Dostawa, montaż, prace rozruchowe wraz z 
uruchomieniem instalacji linii sortowniczej, do sortowania odpadów zmieszanych oraz 
pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów (ilość odpadów dostarczanych do zakładu ok. 
22 000 Mg/rok; przepustowość 100 ton/doba)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 6 PZP udzielenia zamówienia uzupełniającego 

polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju robót i nie przekraczające 5% 
wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.21.10-3, 45.10.00.00-8, 45.11.27.10-5, 
45.23.24.10-9, 45.23.31.40-2, 45.31.00.00-3, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.34.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców 
wadium w wysokości 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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



• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca posiada doświadczenie w postaci zrealizowania: 
a) dwóch robót budowlanych o wartości każda z nich 4 000 000 PLN 
polegające na budowie, przebudowie obiektów budowlanych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą typu drogi, place, sieci i przyłącza - warunek 
punktowany; 
b) robót ziemnych o kubaturze minimum 15 000 m3; 
c) minimum jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż 3,0 mln zł brutto, 
odpowiadającej swoim rodzajem dostawom wchodzącym w skład przedmiotu 
zamówienia - instalacji linii sortowniczej (ilość odpadów dostarczanych do 
zakładu min. 20 000 Mg/rok; min. przepustowość 100 ton/doba; odpady 
komunalne) - warunek punktowany; 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie 
spełnia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 5.000.000 zł (pięć 
milionów złotych). 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie 
spełnia.

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 spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku  wiedzy  i  doświadczenia,  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,  z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone

• wykaz wykonanych,  a  w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych 
również  wykonywanych,  dostaw  lub  usług  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu  składania  ofert  albo  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu,  a 
jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  z  podaniem  ich 
wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu 
potwierdzającego,  że  te  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane 
należycie



• informację  banku lub spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredytowej,  w 
których  wykonawca  posiada  rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków 
finansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  3 
miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z 
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub 
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert.

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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• 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

• 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  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 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania 
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się takiego zaświadczenia.



III.6) INNE DOKUMENTY

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

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków. W przypadku składania wniosków przez spółkę 
cywilną należy załączyć umowę tej spółki lub wyciąg z umowy spółki w zakresie 
reprezentacji spółki. 2) W przypadku wykonawców występujących wspólnie dokumenty 
określone w części III.4.2; III.4.3; III.6 pkt1) powinny być złożone przez każdego z nich. 3) 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia do wniosku załączają 
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w trakcie postępowania (pełnomocnictwo 
może także obejmować jednoznacznie sformułowane uprawnienie do zawarcia umowy). 
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo podpisują wszyscy wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik podpisuje wniosek o 
dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i załączone do niego dokumenty. 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, W przypadku 
podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, oświadczeń lub 
innych dokumentów, a także poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, 
przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym, do wniosku należy dołączyć 
pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 4) Podpisanie wniosku i 
poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub parafa wraz z imienną pieczątką osoby 
podpisującej dokument lub poświadczającej kopię). 5) Dokumenty mogą być złożone w 
formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 6) 
Wszystkie dokumenty złożone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez wykonawcę, w przypadku złożenia kopii dokumentu w 
formie nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający wezwie 
wykonawcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie oryginału dokumentu lub jego 
notarialnie poświadczonej kopii.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu: 7.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu



W przypadku, gdy liczba wykonawców, którzy spełnią postawione warunki będzie większa 
niż 7, zamawiający zastosuje dodatkową kwalifikację w postaci przyznania wykonawcom po 
1 pkt za każde dodatkowo wykonanie ponad minimum warunków wymienionych w pkt III 
3.2) lit.a) i c), potwierdzone dokumentami świadczącymi o należytym wykonaniu 
wskazanego zamówienia i zaprosi do składania ofert tych wykonawców, którzy otrzymali 
najwyższą ocenę za spełnienie dodatkowych warunków. W przypadku, gdy minimalne 
warunki po zastosowaniu dodatkowej kwalifikacji spełni 7 lub mniej 
wykonawców,zamawiający dopuści do składania ofert wszystkich tych wykonawców.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Katalog możliwych zmian umowy: 
1) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu umowy, 
2) wyniknięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 
nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 
3) zmiana Inspektora Nadzoru lub Koordynatora (ze strony Zamawiającego) lub Kierownika 
Budowy (ze strony Wykonawcy) - w ciągu miesiąca od dnia powzięcia wiadomości - 
inicjowana przez stronę zmieniającą osoby wymienione w umowie; 
4) zmiana obowiązującej stawki VAT w zakresie przedmiotu zamówienia - termin związany 
ze zmianą - inicjowana przez Wykonawcę; 
5) zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla wykonywanego 
zamówienia lub zmiana technologii, systemu - poprzedzona protokołem konieczności 
sporządzonym przez inspektora nadzoru, inicjowana przez obie strony umowy; 
6) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów - inicjowana przez obie strony umowy; 
7) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie usług będących przedmiotem 
umowy zgodnie ze szczegółowym opisem; 
8) zmiana danych teleadresowych Wykonawcy; 
9) zmiana terminu wykonania zlecenia - w wypadku wystąpienia okoliczności utrudniających 
terminową jego realizację - inicjowana przez obie strony umowy: a) opóźnienia w zakresie 
dokonywania odbiorów, b)wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych, c) epidemii 
lub działań rządowych, d)siły wyższej, e) jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub 
przeszkoda spowodowana przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi 
Zamawiającego, lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie 
budowy. 
10) zmiana harmonogramu płatności - inicjowana przez Zamawiającego 
11) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - inicjowana przez Zamawiającego 
2. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia czasu, pokrycia kosztu ani 



zysku, jeżeli w zakresie w jakim jego uchybienie było spowodowane przez jakikolwiek błąd 
lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem 
jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy. 
3. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy 
zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. 
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, 
pod rygorem nieważności. 
5. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać faktyczną i prawną przyczynę zmian oraz 
skutek finansowy i merytoryczny dla realizowanego zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nie 
dotyczy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 26.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a 09 - 
200 Sierpc sekretariat: pok. 12.

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Projekt: Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki 
odpadami w regionie północno- zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego 
Zakładu Gospodarki Odpadami i wdrożenie systemu selekcji odpadów, w tym segregacji u 
źródła; współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013 Numer umowy: RPMA.04.02.00-14-014/08-00..

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: nie

Burmistrz miasta Sierpc

 (-)

Marek Kośmider


