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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)

CZĘŚĆ III:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759),
zwanej dalej u.p.z.p.
NA ROBOTY
pn. Kontrakt nr 3 „Budowa stacji przeładunkowej odpadów w msc.
Bardo”
realizowane w ramach Projektu pn.:
„System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem
wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie ”.
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Specyfikacja niniejsza zawiera:
l.p.
1.

Oznaczenie
Części
Opis Przedmiotu Zamówienia:

Nazwa Części

Część III - 1 - Dokumentacja Projektowa:
- Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót
budowlanych wraz z informacją dotyczącą Bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia
- Projekt Wykonawczy
- Przedmiar Robót
Część III – 2 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych
Część III – 3 – Decyzje, pozwolenia, uzgodnienia
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Część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 6 stron.

INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie na rzecz Zamawiającego robót
budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa stacji
przeładunkowej odpadów w msc. Bardo” w oparciu o projekt pt.: „Projekt stacji
przeładunkowej odpadów w miejscowości Bardo. Gmina Września, powiat
Wrzesiński” autorstwa Firmy Epro Sp. z o.o. oraz posiadanego przez Zamawiającego
pozwolenia na budowę.
2. Zakres przedmiotu zamówienia jest elementem inwestycji pn. „System
unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z
budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” i w ramach tej inwestycji
przewiduje się jego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tj. z Funduszu
Spójności w ramach programu Operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko – Priorytet
II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1: Kompleksowe
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
3. Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Bardo, gmina Września, powiat
wrzesiński obręb Bardo na działkach o numerze ewidencyjnym:
- 91/4 - działka sąsiadująca z eksploatowanym obecnie składowiskiem odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne, na działce zlokalizowano stację przeładunkową;
- 165/2 – działka drogi gminnej, projektem przewidziano poszerzenie drogi na
potrzeby realizacji wjazdu na teren stacji przeładunkowej. Właścicielami ww. działek
jest gmina Września. Miejsce planowanej inwestycji jest położone na południowy wschód od miejscowości Bardo, przy drodze lokalnej Bardo - Skotniki o nawierzchni
asfaltowej. Droga krajowa Września – Miłosław znajduje się w odległości ok. 1,0 km
w kierunku południowo – wschodnim. Lokalizację Stacji zaplanowano na działce
graniczącej z istniejącym składowiskiem odpadów dla Miasta i Gminy Września.
Teren projektowanej stacji znajduje się w odległości ok. 50 m od zamkniętej i
zrekultywowanej kwatery składowania odpadów i ok. 15 m od obecnie użytkowanej
kwatery. Tereny składowiska graniczą z obszarem stacji od północnego zachodu,
północnego-wschodu oraz od południa. W związku z decyzją o rezygnacji z
rozbudowy składowiska, tereny od strony południowej przewidywane w przeszłości
na jego rozbudowę będą wykorzystane na prowadzenia przez miasto Września innej
działalności komunalnej. Od strony zachodniej teren stacji poprzez drogę gminną
graniczy z obszarem gruntów rolnych (V klasa bonitacji).
4. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia objętego niniejszym Kontraktem obejmuje wybudowanie
na terenie stacji następujących obiektów:
Budynek administracyjno-socjalny – obiekt nr 1
Myjnia kół pojazdów – obiekt nr 2
Waga samochodowa – obiekt nr 3
Wiata dla rozładunku odpadów – obiekt nr 4
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Boksy na odpady surowcowe – obiekt nr 5
Punkt gromadzenia odpadów problemowych – obiekt nr 6
Plac kompostowania odpadów zielonych – obiekt nr 7
Parking – obiekt nr 8
Zbiornik bezodpływowy ścieków bytowych – obiekt nr 9
Osadnik i separator – obiekt nr 10
System rozsączania ścieków deszczowych – obiekt nr 11
Zbiornik paliw – obiekt nr 12
Zbiornik odcieków technologicznych – obiekt nr 13
Studnia wodomierzowa – obiekt nr 14

5. Wyposażenie stacji w urządzenia, maszyny oraz sprzęt eksploatacyjny:
Urządzenie/Maszyna/sprzęt eksploatacyjny
Ładowarka teleskopowa
Prasa do odpadów surowcowych
Kontenery na odpady
Waga samochodowa
Myjnia kół pojazdów
Specjalistyczny kontener do gromadzenia odpadów
problemowych
Zbiornik paliw

Ilość [szt.]
1
1
4
1
1
2
1

6. Szczegółowe wymagania co do ilości, rodzaju i sposobu przeprowadzenia robót
budowlanych, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, określone są w
załącznikach do niniejszej Części SIWZ.
7. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia ma
następujący kod CPV i opis:
Kod CPV

Opis

45000000-7

Roboty

45100000-8
45111200-0
45111240-2
45111291-4

Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne
Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232470-7

Stacje przesyłu odpadów

45400000-0

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych

budowlane
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8. Rezultatem budowy stacji przeładunkowej odpadów w msc. Bardo jest m.in.
- zmiana logistyki transportu odpadów na terenie gmin objętych projektem, stacja
będzie obsługiwała transport odpadów z gmin z najdłuższymi drogami dowozu
odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie;
- ujednolicenie cen odbioru odpadów na terenie gmin tworzących Porozumienie;
- możliwość dostarczenie odpadów problemowych przez mieszkańców;
- eliminowanie „dzikich” wysypisk odpadów.
9. Załączniki do Części III SIWZ:
L.p.
1.

Oznaczenie załącznika
Część III - 1
Część III-DP-1

2.

Część III-DP-2

3.
4.

Część III-DP-3
Część III- 2

5.

Część III- 3

Nazwa załącznika
Dokumentacja projektowa (DP)
Projekt budowlany pt.: „Stacja przeładunkowa
odpadów w miejscowości Bardo, gmina Września,
powiat wrzesiński” wraz z informacją dotyczącą
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, autorstwa
Przedsiębiorstwa EPRO Sp. z o.o. Załącznikami do
Projektu są mapy oraz rysunki.
Projekt wykonawczy pt.: Stacja przeładunkowa
odpadów w miejscowości Bardo, gmina Września,
powiat wrzesiński”, autorstwa Przedsiębiorstwa
GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o. Załącznikami do
Projektu są mapy oraz rysunki.
Przedmiar robót
Dokument obejmujący specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych
Decyzje i uzgodnienia:
Decyzja Starosty Wrzesińskiego Nr 781/2010 z dnia
23.11.2010r. – pozwolenie na budowę;
Decyzja Starosty Wrzesińskiego Nr 30/2011 z dnia
27.01.2011r. – w sprawie przeniesienia pozwolenia na
budowę na rzecz inwestora;
Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia
15.09.2010r. – w sprawie lokalizacji inwestycji celu
publicznego;
Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia
05.07.2010r. – o środowiskowych uwarunkowaniach;
Opinia
Wielkopolskiego
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia 23.08.2010r.;
Opinia
Wielkopolskiego
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia 14.07.2010r.;
Uzgodnienie
Przedsiębiorstwa
Wodociągów
i
Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni nr 90/U/2010 z dnia
14.09.2010r.;
Uzgodnienie
Przedsiębiorstwa
Wodociągów
i
Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni nr 97/WW/2010 z
dnia 14.06.2010r.;
Decyzja Starostwa Powiatowego we Wrześni o
udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia
16.09.2010r.;
Opinia Starostwa Powiatowego we Wrześni nr
165/2013 z dnia 23.05.2013r.;
Opinia Starostwa Powiatowego we Wrześni z dnia
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08.09.2010r.;
Zgoda Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia
23.05.2013r.;
Zgoda Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia
27.08.2010r.;
Uzgodnienie Burmistrza Miasta i Gminy Września z
dnia 22.05.2013r.;
Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia
13.09.2010r.;
Zgoda Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z
o.o. we Wrześni z dnia 14.09.2010r.

10. Załączniki od 1 do 5 do Części III SIWZ są udostępnione Wykonawcom na
stronie internetowej Zamawiającego. Zapis elektroniczny w formie plików PDF (dla
dokumentów opisowych) oraz plików TIFF lub JPG (dla map i rysunków).
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