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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520899-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
2021/S 201-520899

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9532559741
Adres pocztowy: ul. Ernsta Petersona 22
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-862 Bydgoszcz
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Pieszczyński
E-mail: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl 
Tel.:  +48 525222058
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pronatura.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: www.pronatura.bydgoszcz.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.pronatura.bydgoszcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka Odpadami

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – roboty budowlane w ramach Projektu Zwiększenie 
efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w ZGO MKUO ProNatura
Numer referencyjny: ZP/NO/52/21

II.1.2) Główny kod CPV
45213200 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 
roboty budowlane w ramach Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych 
w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. 
z o.o. w Bydgoszczy” na warunkach i w zakresie określonym w dokumentach zamówienia, w tym w Programie 
Funkcjonalno - Użytkowym
i wytycznych dostarczonych przez Wykonawcę Zadania nr 2 – Dostawa maszyn i urządzeń
w podziale na dwa etapy:
- I wykonanie części projektowej wraz z pozwoleniem na budowę,
- II wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZGO MKUO ProNatura Sp. z o.o.
Prądocińska 28 85-893 Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wybudowanie następujących obiektów:
przygotowanie terenu,
budowa hali sortowni odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
przebudowa kolizji planowanej Inwestycji z istniejącymi obiektami (place na terenie Zakładu oraz sieci 
uzbrojenia terenu),
budowa niezbędnych elementów infrastruktury technicznej (m.in. zewnętrznych instalacji: wodociągowej, 
kanalizacji ścieków deszczowych i technologicznych, instalacji elektroenergetycznej, teletechnicznej, 
modernizacja i rozbudowa stacji transformatorowej jeżeli zajdzie taka potrzeba etc.),
budowa wraz z odbudową placów manewrowych i technologicznych, dróg pożarowych
i dojazdowych
oraz ochrona terenu budowy oraz znajdującego się na nim mienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 15
Cena - Waga: 85

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
nr POIS.02.02.00-00-0033/18-00 „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w 
Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z 
o.o. w Bydgoszczy” w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi os priorytetowa II Ochrona 
Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać, że:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 15 000 000,00 zł,
- osiągnął łącznie minimalny roczny przychód w obszarze objętym zamówieniem za ostatnie trzy lata obrotowe, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres - w wysokości nie mniejszej niż 10 000 
000,00 złotych.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać się:
A. Wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, wykazując, że należycie wykonał lub 
wykonuje w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1) dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu budynku hali przemysłowej lub magazynowej w konstrukcji 
stalowej lub żelbetowej o powierzchni zabudowy większej lub równej 3000m². Zamawiający wymaga, aby 
zaprojektowany budynek ujęty w wykazie został oddany do użytku.
2) dwa zamówienia, polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości minimum 10 mln PLN netto każda 
polegających na budowie budynków, z czego co najmniej jednego budynku hali przemysłowej lub magazynowej 
w konstrukcji stalowej lub żelbetowej o powierzchni zabudowy większej lub równej 3000m² wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania takich obiektów (tj. obejmujących co najmniej wykonanie instalacji 
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wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej). Zamawiający wymaga, aby realizacje ujęte w wykazie obejmowały 
budynki oddane do użytku.
Zamawiający dopuszcza wykazywanie doświadczenia jak w pkt. 1 i 2 powyżej poprzez wskazanie zamówień 
obejmujących oba wymagane typy doświadczenia (zamówienia w formule „projektuj i buduj”) pod warunkiem, że 
wartość samych robót budowlanych w ramach takiego zamówienia odpowiadała wskazanej w pkt. 2 powyżej.
B. Wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jako przedstawiciel Wykonawcy- kierownik 
kontraktu. Osoba ta musi posiadać doświadczenie, na stanowisku kierownika kontraktu (lub analogicznym 
stanowisku) przy realizacji co najmniej jednego budynku hali przemysłowej lub magazynowej w konstrukcji 
stalowej lub żelbetowej o powierzchni zabudowy większej lub równej 3000m² oddanych do użytku,
2) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jako kierownik budowy, legitymującą się 
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno 
– budowlanej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi co najmniej 5 lat. Osoba ta musi 
posiadać doświadczenie, na stanowisku kierownika budowy, przy realizacji co najmniej jednego budynku hali 
przemysłowej lub magazynowej w konstrukcji stalowej lub żelbetowej
o powierzchni zabudowy większej lub równej 3000m² oddanych do użytku,
3) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującą się uprawnieniami 
budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej posiadającą uprawnienia do 
projektowania od co najmniej 5 lat Osoba ta musi wykazać się zaprojektowaniem minimum jednego budynku 
hali przemysłowej lub magazynowej w konstrukcji stalowej lub żelbetowej o powierzchni zabudowy większej lub 
równej 3000m² oddanych do użytku.
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji równocześnie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w 
projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do SWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/11/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/11/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje na Platformie poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje na Platformie poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Ustala się wadium zamówienia w wysokości: 480 000,00 zł.
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej, której termin 
wyznacza na dzień 21.10.2021 r., godzinę 10:00.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki 
ochrony prawnej zgodnie z Działem IX PZP.
2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (w tym na projektowane postanowienia Umowy) lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności prawne i faktyczne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym, przesyłając Zamawiającemu odwołanie (wniesione 
w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej) lub kopię odwołania wniesionego w formie pisemnej przed 
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upływem terminu na jego wniesienie w taki sposób, żeby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
5. Terminy na wniesienie odwołania określone zostały w art. 515 PZP.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają przepisy Rozdziału IX PZP.
7. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu zamówień 
publicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2021
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