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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75799-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Oława: Usługi instalowania urządzeń wyciągowych i transportowych, z wyjątkiem wind i podnośników
2012/S 46-075799
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
Gać 90
Osoba do kontaktów: Mirosław Kierecki
55-200 Oława
POLSKA
Tel.: +48 713014444
E-mail: sekretariat@zgo.org.pl
Faks: +48 713014562
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zgo.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka Prawa Handlowego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. Budowa części mechanicznej MBP
(II etap).

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi
badań i analiz technicznych
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL 518.
Kod NUTS
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych
przepisami prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska uzgodnień, opinii i pozwoleń do zakończenia
procesu inwestycyjnego i rozpoczęcia eksploatacji obiektu oraz wykonanie robót budowlanych „Modernizacji i
rozbudowy Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. Budowa części mechanicznej MBP (II etap)”.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
51511000, 71323200, 45259900

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 19 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 300.000,00 PLN słownie:
trzysta tysięcy złotych.
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42,poz.275 z późn. zm.).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
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a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
— odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a
także w przypadku, gdy Wykonawca:
—— w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw; chyba że udowodni, że
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”.
Postanowienie pkt. 11.2.2) stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt 11.2.1) b) i 11.2.1) e).
Zamawiający nie dopuszcza złożenie wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w
każdej z możliwych form.
Zaleca się, aby w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazywało, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich
podmiotów składających ofertę wspólną.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
ING Bank Śląski S. A. nr 83 1050 1490 1000 0022 6570 2361.
Zaleca się dołączyć do oferty kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
2) Wadium wnoszone w innych niż pieniądzu formach należy złożyć w oryginale wraz z oryginałem oferty, w
formie kopii – wraz z kopią oferty.
4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest
warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia
wadium przez Wykonawcę.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art.46 u.p.z.p.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub
pełnomocnictw; chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostaly w cześci II niniejszego.
SIWZ we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału
w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami
zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia Umowy
cywilno-prawnej. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę,
opisującą:
— przyjętą formę prawną,
— określającą szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu robót,
— wskazanie zawiązania jej co najmniej na czas nie krótszy, niż czas trwania umowy, powiększony o okres
trwania rękojmi,
— zawierającą zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
— wskazującą sposób dokonywania płatności dla Wykonawcy wspólnie realizującego zamówienie poprzez
ustanowionego Lidera.
5. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się
na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera)
i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawcy ubiegający się o
zamówienie publiczne nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których
mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć
następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej IDW,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a,
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
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4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.,
wystawiona nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p.,
wystawiona nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli – w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – osoby, o
których mowa a art. 24 ust. 1 pkt 5-8 u.p.z.p., mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie z właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8 u.p.z.p., wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych
osób.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 9.1:
1) pkt 2), 3), 4), 6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) pkt 5) – składa 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 u.p.z.p.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.3.1) a) i c) oraz 9.3.2) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej,
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Dokument, o którym mowa w pkt 9.3.1) b) powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.3 – zastępuje się je dokumentem
zawierającym 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. Zastosowanie ma zapis pkt 9.4 i 9.5 niniejszej
IDW.
7. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać następujące warunki
udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, warunki te będą oceniane łącznie):
1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania. Celem spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o
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spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.z.p. wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 2 do niniejszej IDW,
2) posiadać wiedzę i doświadczenie:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, wykonali
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie:
1) zakończyli realizację zadań polegających na:
— rozbudowie (przebudowie) i doposażeniu w separator/y optyczny/e służące do odzysku frakcji materiałowych
przeznaczonych do recyklingu, co najmniej 3 stacjonarnych linii/ instalacji przeznaczonych do sortowania i
odzysku odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących z gospodarstw domowych o przepustowości
min. 60 000 Mg/rok oraz zbieranych selektywnie, pracujących w dwuzmianowym trybie pracy, zlokalizowanych
w halach, z których przynajmniej 1 została wyposażona w co najmniej dwa separatory optyczne działające
w porównywalnych warunkach, z których co najmniej 1 jest przeznaczony do odzysku frakcji materiałowej
przeznaczonej do recyklingu oraz co najmniej 1 do wydzielenia frakcji energetycznej przeznaczonej do
produkcji paliwa alternatywnego, o wartości każdego z zadań co najmniej 2 000 000,00 PLN netto oraz gdzie
wymagano lub zrealizowano wykonanie powiązania technologicznego nowego i istniejącego wyposażenia
instalacji do sortowania, jak i jego uruchomienia - związanego z wyłączeniem z pracy instalacji technologicznej w terminie maksymalnie 30 dni.
Poprzez zakończenie realizacji poszczególnego zadania rozumie się co najmniej:
— wykonanie projektu technologicznego modernizacji instalacji technologicznej, produkcję podstawowego
wyposażenia:
—— m.in. przenośników, kompletację pozostałych maszyn, urządzeń i wyposażenia:
——— m.in. separatora/ów optycznego/ych, stacji kompresorów, instalacji sterowania i wizualizacji, dostawy
i montaż kompletnej instalacji do segregacji, przeprowadzenie rozruchów potwierdzone protokołem odbioru
końcowego bądź świadectwem przejęcia. Wykonawca poda ich wartości, opisze szczegółowo przedmiot
dostawy, każdej zakończonej realizacji, daty wykonania, nazwy odbiorców i.
2) zakończyli realizację zadania polegającego na wykonaniu projektu technologicznego zautomatyzowanej
instalacji do sortowania i odzysku odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących z gospodarstw
domowych o przepustowości min. 18 Mg/h oraz zbieranych selektywnie, zapewniającej odzysk frakcji
materiałowych przeznaczonych do recyklingu:
— papier, folia PE, PET, opakowania PP/PE, metale żelazne i nieżelazne, jak również odzysku frakcji
energetycznej przeznaczonej do produkcji paliwa alternatywnego, realizowany poprzez odpowiedniego typy
separatory oraz zapewniającej wydzielenie frakcji organicznej kierowanej następnie do przetwarzania na
instalacji do biologicznego przetwarzania.
Poprzez zakończenie realizacji zadania rozumie się co najmniej wykonanie: projektu technologicznego,
który stanowił część projektu budowlanego w oparciu o który zostało wydane pozwolenie na budowę lub też
zakończono realizację inwestycji. Projekt technologiczny winien zostać wykonany dla instalacji do sortowania i
odzysku w skład której wchodziło co najmniej następujące wyposażenie:
— rozrywarka worków,
— rozdrabniacz wstępny,
— przenośników taśmowe,
— przenośniki taśmowe przyspieszające do separatorów optycznych,
— przenośniki bunkrowe,
— kabina wstępnego sortowania,
— separatory metali żelaznych i nieżelaznych,
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— sito bębnowe,
— separator balistyczny dla frakcji pozytywnie wydzielonych przez separator optyczny,
— 6 separatorów optycznych przeznaczonych do odzysku:
—— mieszaniny tworzyw sztucznych, papier, PET, PP/PE, foli PE,
— frakcji energetycznej do produkcji paliwa alternatywnego,
— kabina/y sortownicza/e doczyszczania wszystkich automatycznie wydzielonych frakcji materiałowych
przeznaczonych do recyklingu,
— automatyczna prasa belująca,
— automatyczna stacja załadunku balastu.
Wykonawca poda ich wartość i opisze szczegółowo przedmiot dostawy, datę zakończenia realizacji, nazwę
odbiorcy i
3) zakończyli realizację zadania polegającego na rozbudowie (przebudowie) istniejącej lub dostawie nowej
zautomatyzowanej instalacji przeznaczonej do sortowania i odzysku odpadów komunalnych zmieszanych
pochodzących z gospodarstw domowych o przepustowości min. 18 Mg/h oraz zbieranych selektywnie, jak i
przeznaczonej do produkcji paliwa alternatywnego, wyposażonej w co najmniej 4 separatory optyczne służące
do odzysku frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu, jak i frakcji energetycznej przeznaczonej do
produkcji paliwa alternatywnego oraz zapewniającej wydzielenie frakcji organicznej kierowanej następnie do
przetwarzania na instalacji do biologicznego przetwarzania, o wartości zadania co najmniej 10 000 000,00 PLN
netto.
Poprzez zakończenie realizacji zadania rozumie się co najmniej wykonanie:
— projektu technologicznego, produkcję podstawowego wyposażenia:
—— m.in. przenośników w tym specjalistycznych tj. przenośników łańcuchowych, przenośników taśmowych
sortowniczych, przenośników taśmowych przyspieszających do separatorów optycznych, przenośników
bunkrowych, sita bębnowego, kompletację czy wykonanie pozostałych maszyn, urządzeń i wyposażenia:
——— m.in. rozrywarki worków, kabiny wstępnego sortowania, separatorów metali żelaznych i nieżelaznych,
separatorów optycznych, stacji kompresorów, kabin sortowniczych doczyszczania wszystkich automatycznie
wydzielonych frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu, dostawy i montaż kompletnej instalacji do
segregacji, instalacji sterowania i wizualizacji procesu, przeprowadzenie rozruchów potwierdzone protokołem
odbioru końcowego bądź świadectwem przejęcia.
Wykonawca poda ich wartość i opisze szczegółowo przedmiot dostawy, datę zakończenia realizacji, nazwę
odbiorcy i
4) zakończyli realizację zadania polegającego na rozbudowie (przebudowie) istniejącej lub dostawie nowej
instalacji przeznaczonej do produkcji paliwa alternatywnego o przepustowości min. 5 Mg/h, wyposażonej w co
najmniej rozdrabniacz wstępny, separację frakcji lekkiej, separator metali oraz rozdrabniacz końcowy, o wartości
zadania co najmniej 4 000 000,00 PLN netto.
Poprzez zakończenie realizacji zadania rozumie się co najmniej wykonanie projektu technologicznego,
produkcję podstawowego wyposażenia: m.in. przenośników w tym specjalistycznych tj. przenośników
łańcuchowych zbierających spod rozdrabniacza końcowego, kompletację pozostałych maszyn, urządzeń i
wyposażenia:
— m.in. rozdrabniacza wstępnego, separacji powietrznej, separatora metali żelaznych, dostawy i montaż
kompletnej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, instalacji sterowania i wizualizacji, przeprowadzenie
rozruchów potwierdzone protokołem odbioru końcowego bądź świadectwem przejęcia. Wykonawca poda ich
wartości, opisze szczegółowo przedmiot dostawy, datę zakończenia realizacji, nazwę odbiorcy.
5) zakończyli realizację zadania polegającego na dostawie systemu do analizy online parametrów paliwa
alternatywnego o przepustowości min. 1 Mg/h.
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Poprzez zakończenie realizacji zadania rozumie się co najmniej realizację: dostawy systemu do analizy online
co najmniej następujących parametrów:
— wartości opałowej,
— wilgotności oraz zawartości chloru, obejmującej skaner wraz z czujnikami optycznymi,
— system komputerowego przetwarzania danych wraz z ich wizualizacją,
— przeprowadzenie rozruchów potwierdzone protokołem odbioru końcowego bądź świadectwem przejęcia.
Wykonawca poda ich wartości, opisze szczegółowo przedmiot dostawy, datę zakończenia realizacji, nazwę
odbiorcę.
Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz wykonanych robót w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej IDW) oraz
załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 4) znajdować się w odpowiedniej
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia:
a) posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 6 000 000 PLN.
Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy muszą przedłożyć informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę wskazaną powyżej,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 6 000 000 PLN.
Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy muszą przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku
jej braku – inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę wskazaną powyżej.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali
następującymi osobami w trakcie realizacji zamówienia:
a) projektant – technolog posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:
Wykształcenie wyższe techniczne i minimum 5 lat doświadczenia:
— w projektowaniu technologii (projekt technologiczny wraz z wytycznymi budowlanymi) co najmniej 2 linii
segregacji odpadów komunalnych o przepustowości min. 60 000 Mg/rok, zlokalizowanych w halach, z których
przynajmniej jedna była wyposażona w co najmniej 3 separatory optopneumatyczne o porównywalnej bądź
wyższej wydajności i działający w porównywalnych warunkach, i/lub,
— pracy o charakterze technologa i doświadczenie w rozruchach co najmniej 2 linii segregacji odpadów
komunalnych o przepustowości min. 60 000 Mg/rok, zlokalizowanych w halach, z których przynajmniej jedna
była wyposażona w co najmniej trzy separatory optopneumatyczne o porównywalnej bądź wyższej wydajności i
działający w porównywalnych warunkach.
b) projektant – konstruktor budowy maszyn i urządzeń – posiadający następujące doświadczenie i
kwalifikacje:
Wykształcenie techniczne i minimum 5 lat doświadczenia zawodowego mogący potwierdzić udział w wykonaniu
w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 dokumentacji projektowych warsztatowych maszyn, urządzeń w
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szczególności podstawowego wyposażenie - przenośników, konstrukcji stalowych, przesypów linii segregacji
odpadów komunalnych o przepustowości min. 60 000 Mg/rok, z których przynajmniej 1 była wyposażona
w co najmniej 3 separatory optopneumatyczne o porównywalnej bądź wyższej wydajności i działający w
porównywalnych warunkach.
c) kierownik montażu – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— wyższe wykształcenie techniczne i minimum 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 5 lat
doświadczenia w kierowaniu montażami instalacji technologicznych do segregacji odpadów komunalnych
zmieszanych, w tym jako kierownik montażu co najmniej 2 linii segregacji odpadów komunalnych o
przepustowości min. 60 000 Mg/rok zlokalizowanych w halach, z których przynajmniej 1 była wyposażona
w co najmniej 3 separatory optopneumatyczne o porównywalnej bądź wyższej wydajności i działający w
porównywalnych warunkach,
— uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
d) specjalista rozruchu linii technologicznej – posiadający następujące doświadczenia i kwalifikacje:
— wykształcenie techniczne co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki odpadami,
w tym udział samodzielnie lub w zespole w montażu i rozruchu w co najmniej 2 linii segregacji odpadów
komunalnych o przepustowości min. 60 000 Mg/rok zlokalizowanych w halach, z których przynajmniej 1 była
wyposażona w co najmniej 3 separatory optopneumatyczne o porównywalnej bądź wyższej wydajności i
działający w porównywalnych warunkach.
Czas trwania doświadczenia zawodowego należy rozumieć okres od daty uzyskania stosownych uprawnień do
daty składania oferty.
Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę jednocześnie funkcji więcej niż jednej funkcji, oprócz
funkcji Projektant-technologa i Kierownika Montażu.
3.2) Ilekroć w ppkt 3.1) lit. b)-g) powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących
obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzje w sprawie uznania wymaganych
kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą
z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2008 roku nr 63, poz.394) oraz ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
3.3) Celem potwierdzenia wymaganego warunku Wykonawcy muszą złożyć:
a) wykaz osób (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej IDW), które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie dysponowania tymi osobami,
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia (zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej IDW).
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena brutto. Waga 90
2. Czas wyłączenia istniejącej instalacji. Waga 10

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
19/ZGO/P/2011

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.4.2012 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12.4.2012 - 10:30
Miejscowość:
Siedziba Zamawiającego, Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., Gać 90, 55-200 Oława, POLSKA.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt współfinansowany prze Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Szczegółowe informacje dotyczące składania
odwołań: szczegółowe informacje dot. odwołań zawarte są w dziale VI roz. 3 ustawy z dnia 29.1.2006 Prawo
Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.3.2012
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