ZAPYTANIE OFERTOWE

I.

Informacje o Zamawiającym:

Huta Metali Nieżelaznych (HMN) „Szopienice” S.A. w Likwidacji
ul. Ks. Mjr Karola Woźniaka 12C
40-389 Katowice
Osoby kontaktowe: Janusz Jachimczak Tel.: 32 759 14 38, Krzysztof Sidło. Tel.: 32 759 12 58

II.

Tytuł realizowanego Projektu.

Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach projektu
„Likwidacja osadników szlamów niespełniających norm ekologicznych Huty Metali Nieżelaznych
„Szopienice” SA w likwidacji oraz rekultywacja terenu po usuniętych odpadach”, na który
Zamawiający ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej nr 987/2012/Wn-12/OZ-LZ/D o dofinansowanie w formie dotacji.

III.

Uwaga:

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta bez podawania przyczyn. Podjecie
negocjacji zarówno w formie ustnej, jaki i pisemnej, niezależnie od elementu oferty, których by
dotyczyły nie oznacza przyjęcia oferty. W przypadku odrzucenia oferty lub unieważnienia
postępowania, Oferentom nie przysługują roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

IV.

Wymagana forma składania ofert oraz wymagania dotyczące treści i sposobu złożenia oferty:
Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem jej odrzucenia. Oferta winna zostać
złożona w zamkniętym opakowaniu z napisem „OFERTA” – Zapytanie ofertowe rekultywacja z dnia
12.03.2014 oraz nazwą i adresem Oferenta.

V.

Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 26.03.2014 r. do godz. 11:00
2. Otwarcie ofert jest niejawne.

VI.

Tryb wyboru wykonawcy:
Postępowanie ofertowe.
Postępowanie będzie prowadzone w języku polskim.

VII.

Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest:
a) zagospodarowanie odpadów innych niż zawierających powyżej 12% cynku
występujących na terenie objętym rekultywacją,
b) przygotowanie osadnika nr 2 w celu ulokowania w nim szlamów zawierających mniej
niż 12% cynku,
c) rekultywacja techniczna obszaru przeznaczonego do rekultywacji

2) Szczegółowy zakres prac ujęty jest w „Projekcie technicznym …. „ opracowanym przez
Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. Warszawie w 2014 roku (projekt do wglądu
w siedzibie Zamawiającego od dnia 17.03.2014 ):
a) Rozdział 6: Zagospodarowanie pozostałych odpadów występujących na terenie
objętym rekultywacją (załącznik nr 1 do zapytania),
b) Rozdział 7: Zakres prac rekultywacyjnych na terenie działek 624/77, 819/77 oraz
821/77 (załącznik nr 2 do zapytania).

3) Prace należy prowadzić w oparciu o Decyzję Prezydenta Katowic nr 284/Ś/09 z dnia
05.11.2009 r. uzgadniającą warunki rekultywacji terenów tzw. Kompleksu II, zlokalizowanych
w rejonie ulic Roździeńskiej i Obrońców Westerplatte w Katowicach Szopienicach, określająca
sposób, zakres oraz termin rekultywacji terenu osadników cynkowych (załącznik nr 3 do
zapytania) w zakresie wskazanym pkt. VII ppkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego.
4) Wykonawca opracuje dokumentacją powykonawczą:
a) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zarejestrowaną w ODGK w 4 egz.
b) dokumentację zawierającą wszelkie zmiany w stosunku do pierwotnych założeń
projektowych -4 egz.

VIII.

Termin realizacji zamówienia.

1) Termin realizacji zadania: 31.08.2015 r.
IX.

Warunki udziału w postępowaniu:

1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a) posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzy i doświadczenia;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym;
d) posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową.
2) Zamówienie winno być wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców
(dopuszcza

się

jedynie

powierzenie

czynności

dotyczącej

transportu

oraz

unieszkodliwienia/odzysku innym podmiotom).
3) Wykonawca posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością.
4) Wykonawca nie może figurować w wykazie wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie zgonie z art. 154 pkt. 5a Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

X.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) W zakresie posiadania uprawnień:
a) Odnośnie transportu oraz unieszkodliwienia odpadów w przypadku samodzielnego
zagospodarowania odpadu o kodzie 16 10 01* - uwodnione odpady ciekłe
zawierające substancje niebezpieczne
2) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
a) Wykonawca wykaże, że wykonał wyłącznie siłami własnymi co najmniej 3 zadania o
podobnej specyfice, technologii i warunkach technicznych (prace ziemne,
rozbiórkowe, roboty w wyniku których powstają odpady niebezpieczne –
prowadzone na terenach zamkniętych oraz w zakładach, które były w ruchu ciągłym
i prowadziły działalność, w tym: huty, zakłady chemiczne, technologie
niebezpieczne)o wartości co najmniej 2 000 000 PLN każda z ostatnich 5 lat. Należy
załączyć potwierdzenia należytego wykonania zadania.
b) Wykonawca w wykazie zadań w ramach 3 prac może zamieścić również 1 zadanie w
toku wraz z opisem zakresu i miejscem wykonywania tychże prac.Uwzględniony
będzie jedynie zakres odebranych protokolarnie prac. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wizji na terenie aktualnie prowadzonych zadań, w celu zapoznania się z
organizacją pracy Wykonawcy, technologiami oraz parkiem maszynowym.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie wizji z 48 godzinnym
wyprzedzeniem.

3) W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym:
a) Potencjał techniczny: do oferty należy załączyć zestawienie sprzętu, który posiada
Wykonawca wraz z potwierdzeniami własności sprzętu (akceptowane są umowy
leasingu, karty pojazdu, zestawienie środków trwałych), tj.:
-

Koparki gąsienicowe – 5 szt.,

-

Ładowarki kołowe – 3 szt.,

-

Samochody samowyładowcze – 7 szt.,

-

Spychacz – 1 szt.,

-

Kruszarka – 1 szt.,

-

Przesiewacz – 1 szt.,

-

Zamiatarka mechaniczna kołowa – 1 szt.

b) Potencjał kadrowy: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu

zamówienia,

legitymujące

się

doświadczeniem

zawodowym,

wykształceniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca
przedstawi kandydatów na poniższe stanowiska, którzy spełniają następujące
wymagania:
L.p.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Stanowisko

Wymagane uprawnienia, zaświadczenia,
szkolenia / wykształcenie
Koordynator umowy
Wyższe
Kierownik budowy
Uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez
ograniczeń do kierowania ; zaświadczenie
z
Okręgowej
Izby
Inżynierów
Budownictwa
Specjalista ds. ochrony Wyższe,
środowiska
Projektant
Uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez
ograniczeń do projektowania
Kosztorysant
Specjalista ds. BHP
Brygadzista / majster
Pracownicy
techniczni Szkolenia, aktualne badania lekarskie,
(np. operatorzy sprzętu,
kierowcy,
zgrzewacze
folii)

Minimalne
doświadczenie
5 lat
5 lat

3 lata
3 lata

3 lata
5 lat
5 lat
4 lata

Wykonawca może zamieścić w wykazie jedynie osoby, które były zatrudnione przez
okres co najmniej 3 lat (zachowana ciągłość zatrudniania u Wykonawcy).

4) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę 3 000 000 PLN;
b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności i posiadania mienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000
PLN;
c) Informacja o nie figurowaniu w Krajowym Rejestrze Długów

XI.

Dokumenty składane w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Formularz oferty
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
3) Zaświadczenia z US, ZUS
4) Wykaz zadań wraz z potwierdzeniami należytego wykonania zadania,
5) Wykaz potencjału technicznego,
6) Wykaz potencjału kadrowego,
7) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
8) Polisa OC,
9) Informacja z Krajowego Rejestru Długów,
10) Certyfikat systemu zarządzania jakością,
11) Dowód wniesienia wadium,
12) Potwierdzenie przez Zamawiającego odbycia wizji lokalnej w wyznaczonym terminie.

XII.

Wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia w wadium w wysokości 1 000 000 PLN
2. Termin wniesienia wadium upływa 26.03.2014 roku o godz. 11:00. Wadium należy wpłacić na
rachunek bankowy Zamawiającego: BZWBK nr 62 1090 2008 0000 0001 1455 4426
w tytule przelewu należy podać: „wadium zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2014 r.”
3. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium wpłynęło w wymaganym terminie, decyduje
data i godzina uznania (wpływu środków)rachunku bankowego Zamawiającego. Kserokopię
dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

XIII.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są Janusz Jachimczak, Krzysztof Sidło.

XIV.

Gwarancja:

Zamawiający żąda gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres 24 miesięcy w terminie od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego całości robót bez zastrzeżeń.

XV.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Wykonawca skalkuluję cenę ryczałtową wyrażoną w PLN dla całości zadania. Cena musi
zawierać pełny zakres prac zawarty w pkt. VII ppkt. 2 niniejszego zapytania. Cenę ryczałtową
należy wpisać do formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 1 do zapytania.
3. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do zapytania, oraz pisma i oświadczenia
Wykonawcy muszą być opieczętowane pieczęcią firmową Wykonawcy lub firmy
pełnomocnika i podpisane przez umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
lub pełnomocnika i opieczętowane pieczątką imienną umocowanego przedstawiciela
(przedstawicieli) Wykonawcy lub pełnomocnika zgodnie z wymaganiami niniejszego
zapytania.

W

przypadku

braku

pieczątki

imiennej

umocowany

przedstawiciel

(przedstawiciele) Wykonawcy lub pełnomocnik zobowiązany jest złożyć jedynie czytelny
podpis.
4. Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być podpisane „za zgodność z oryginałem”.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

XVI.

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy:
1. Zamawiający założy rachunek powierniczy w banku, który będzie zabezpieczeniem
należytego wykonania umowy. Na rachunku tym będą gromadzone środki pieniężne
wpłacane przez Wykonawcę w wysokości 5 % wartości netto każdej faktury zapłaconej z
dotacji, w terminie do 5-ciu dni od daty zapłaty. Sposób uruchomienia środków pieniężnych
przez Zamawiającego szczegółowo określi umowa rachunku powierniczego.
2. Zamawiający zwróci środki pieniężne zgromadzone na rachunku powierniczym w terminie
30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego całości robót bez zastrzeżeń.

XVII.

Warunki rozpoczęcia prac:
1. Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiającemu Harmonogram Rzeczowo Terminowy wykonania prac.

2. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym opracuje plan zmiany organizacji ruchu na
terenie, jeśli strony uznają za zasadną taka zmianę.
3. Zamawiający przedstawi Wykonawcy Decyzje administracyjne na przedsięwzięcie.
4. Prace można rozpocząć dopiero po zgłoszeniu Zamawiającemu terminu rozpoczęcia robót.
5. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej i ujęcia wody oraz
zapewni ciągłość dostępu do tych mediów.
6. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie biurowe na czas prowadzenia prac.
7. Strony ustalą terminy narad roboczych oraz sposób komunikacji służb technicznych.
8. Wykonawca stworzy zaplecze socjalne dla pracowników w miejscu zatwierdzonym przez
Zamawiającego.
9. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do opracowania:
a) dokumentacji fotograficznej ,
b) dokumentacji technologii prowadzonych prac w oparciu o materiały Zamawiającego
określającej:
-

zagospodarowanie terenu,

-

sposób wykonania prac - technologia robót,

-

zakres prac,

-

rodzaj zastosowanego sprzętu,

-

plan organizacji robot - harmonogram prac ( harmonogram rzeczowo-finansowy uzgodniony
z Zamawiającym),

-

XVIII.

plan BIOZ,

Wizja lokalna

Zamawiający zorganizuję obowiązkową wizję lokalną w dniu 17.03.2014 roku, która rozpocznie się o
godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Ks. Mjra K. Wozniaka 12c, 40-389 Katowice..

XIX.

Załączniki do zapytania ofertowego
załącznik nr 1 – Wypis z Projektu technicznego rekultywacji terenów tzw. Kompleksu II
zlokalizowanych w rejonie ulic Roździeńskiego i Obrońców Westerplatte w Katowicach –
Szopienicach; rozdział 6 projektu technicznego - Zagospodarowanie pozostałych odpadów
występujących na terenie objętym rekultywacją, rozdział 7 projektu technicznego - Zakres prac
rekultywacyjnych na terenie działek 624/77, 819/77 oraz 821/77,
załącznik nr 2 - Wypis z Projektu technicznego rekultywacji terenów tzw. Kompleksu II
zlokalizowanych w rejonie ulic Roździeńskiego i Obrońców Westerplatte w Katowicach –
Szopienicach; rozdział 7 projektu technicznego - Zakres prac rekultywacyjnych na terenie działek

624/77, 819/77 oraz 821/77
załącznik nr 3 - Decyzja Prezydenta Katowic nr 284/Ś/09 z dnia 05.11.2009 r. uzgadniającą
warunki rekultywacji terenów tzw. Kompleksu II, zlokalizowanych w rejonie ulic Roździeńskiej i
Obrońców Westerplatte w Katowicach Szopienicach, określająca sposób, zakres oraz termin
rekultywacji terenu osadników cynkowych
załącznik nr 4 – projekt umowy

XX.

Dodatkowe załączniki - wzory dokumentów na których winny być złożone informacje o
których mowa w pkt. X p.pkt. 1,4,5 oraz 6 zapytania ofertowego i pkt. XI p.pkt 12.
- formularz ofertowy,
- wykaz zadań,
- wykaz potencjału kadrowego,
-wykaz potencjału technicznego’
- potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.

