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- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Olsztyn: Mechaniczne instalacje inżynieryjne
2017/S 241-499859
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
510734049
ul. Lubelska 53
Olsztyn
10-410
Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
Tel.: +48 895137101
E-mail: b.baginska@zgok.olsztyn.pl
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zgok.olsztyn.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zgok.olsztyn.pl/zamowienia.html
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zgok.olsztyn.pl/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawa przesiewacza wibracyjnego wydzielającego frakcję drobną z odpadów po
procesie biosuszenia
Numer referencyjny: ZGOK/PN/38/2017
II.1.2) Główny kod CPV
45351000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przesiewacza dwupokładowego,
odsiewającego frakcję drobną (<10 mm) z wysuszonych odpadów, o wydajności
min. 65 000 Mg/rok, (13,3 Mg/h) odpadów zmieszanych po procesie biosuszenia.
2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia przeszkoli personel
Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczanego urządzenia oraz weźmie udział
(na swój koszt) w rozruchu dostarczonego urządzenia.
3. Przedmiot Zamówienia należy dostarczyć na teren ZUOK w Olsztynie,
zlokalizowanego przy ul. Lubelskiej 53 w Olsztynie.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
II.2.4) Opis zamówienia:
Nadmierna ilość frakcji drobnych zawartych w odpadach po procesie biosuszenia
w istniejącej instalacji SBP powoduje pogorszenie warunków funkcjonowania linii
SMP, SOO w ZUOK w Olsztynie. W celu poprawienia warunków funkcjonowania
istniejących instalacji ZUOK w Olsztynie, w ramach niniejszego Zamówienia należy
dostarczyć urządzenie, które wejdzie w skład Segmentu Mechanicznego
Przetwarzania i zapewni odsiew frakcji drobnej (<10mm) z odpadów zmieszanych
po procesie biosuszenia. Modyfikacja ma na celu ograniczenie nadmiernego
zapylenia występującego w hali technologicznej sortowania w ZUOK w Olsztynie.
Przedmiotem zamówienia jest przesiewacz wibracyjny dwupokładowy, odsiewający
frakcję drobną (<10mm) z wysuszonych odpadów, o wydajności min. 65 000
Mg/rok, (wydajność nominalna min. 13,3 Mg/h, wydajność maksymalna min. 20
Mg/h) odpadów zmieszanych po procesie biosuszenia. Skuteczność wydzielania
frakcji drobnej przez zastosowany przesiewacz winna wynosić min. 95 % w ujęciu
masowym w stosunku do zawartości frakcji drobnej w odpadach kierowanych do
przetworzenia na linii SMP.
Urządzenie będzie współpracować z realizowanym w ramach odrębnego
Zamówienia układem załadunku i odbioru odpadów po przesianiu, w tym:
1. urządzeniem umożliwiającym załadunek odpadów na linię technologiczną –
przenośnik załadowczy z lejem zasypowym oraz obudową zabezpieczającą przed
pyleniem;
2. przenośnikami transportującymi odpady po biosuszeniu;
3. przenośnikami transportującymi odsianą frakcję drobną wraz z układem
zraszania transportowanej fakcji drobnej,
4. kontenerem odbierającym wydzieloną frakcję drobną,
5. przebudowywanym istniejącym przenośnikiem taśmowym (nr 2-2)
umożliwiającym odbiór frakcji >10mm i skierowanie jej na instalację SMP.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia przeszkoli personel Zamawiającego
w zakresie obsługi dostarczanego urządzenia oraz weźmie udział (na swój koszt)
w rozruchu dostarczonego urządzenia.
Przedmiot Zamówienia należy dostarczyć na teren ZUOK w Olsztynie,
zlokalizowanego przy ul. Lubelskiej 53 w Olsztynie.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenie / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Rozwiązania technologiczne / Waga: 32
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 158
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia: do 158 dni licząc od daty podpisania umowy, przy
czym dostawa przesiewacza dwupokładowego wibracyjnego zostanie zrealizowana
w terminie do 60 dni licząc od daty podpisania umowy.
Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć ją wadium w
wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
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 precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia minimalny warunek w zakresie
zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy (3) dostawy
odpowiadające przedmiotowi zamówienia.
Za dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna dostawę
przesiewacza wibracyjnego dwupokładowego o przepustowości min. 55 000,00
Mg/rok, który pracuje przy przetwarzaniu odpadów komunalnych zmieszanych. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w
przypadku korzystania z potencjału innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22 a ustawy Pzp niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony w sytuacji,
gdy:
a. jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże, że
samodzielnie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej trzy (3) dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia;
b. podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca należycie wykonał, a w
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przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, trzy (3) dostawy odpowiadające
przedmiotowi zamówienia.
c. Niniejszy warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy wszyscy
Wykonawcy wspólnie składający ofertę albo Wykonawca i podmioty, na których
zasoby powołuje się Wykonawca łącznie wykażą się wykonaniem trzech (3) wyżej
opisanych dostaw.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, (spełniających warunek określony powyżej), wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/01/2018
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
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

15.12.2017, 10:43

Dostawy - 499859-2017 - TED Tenders Electronic Daily

5z7

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:499859-2017...

Oferta musi zachować ważność do: 31/03/2018
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/01/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) Ustawy Pzp.
Dodatkowo przewiduje się wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
Ustawy Pzp. Wykonawca wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu na wezwanie w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę
aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
2.4. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2.5. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
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informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne – Wykonawca
składa to oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji podanych podczas otwarcia
ofert dotyczących. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu na wezwanie w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: karty katalogowe, lista referencyjna.
4. Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć ją wadium
w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
5. Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w niniejszym formularzu, wszystkie
informacje dotyczące postępowania i zamówienia (w tym informacje, o których
mowa w art. 41 ustawy Pzp) zostały zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego w dokumentach składających się na specyfikację istotnych
warunków zamówienia.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 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 ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do
Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania
dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia
przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 180 ust. 5 zdanie
drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie
wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W
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przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć
umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. Odwołujący przesyła
kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od
dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o
zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie
o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić
przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu
oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do
postępowania odwoławczego stają się uczestnikami postępowania odwoławczego,
jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej
ze stron. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z
zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do
postępowania po stronie Zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego w odpowiedzi na wniesione
odwołanie.Szczegółowo środki ochrony prawnej umówiono w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
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