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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90455-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Oława: Usługi instalowania urządzeń wyciągowych i transportowych, z wyjątkiem wind i podnośników
2012/S 56-090455
Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., Gać 90, attn: Mirosław Kierecki,
POLSKA-55-200Oława. Tel. +48 713014444. E-mail: sekretariat@zgo.org.pl. Fax +48 713014562.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 7.3.2012, 2012/S 46-075799)

Przedmiot zamówienia:
CPV:51511000, 71323200, 45259900
Usługi instalowania urządzeń wyciągowych i transportowych, z wyjątkiem wind i podnośników.
Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów.
Modernizacja zakładów.
Zamiast:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 300 000 PLN słownie: trzysta tysięcy.
2.2) 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.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego.
7.1) zakończyli realizację zadania polegającego na rozbudowie (przebudowie) istniejącej lub dostawie
nowejzautomatyzowanej instalacji przeznaczonej do sortowania i odzysku odpadów komunalnych
zmieszanychpochodzących z gospodarstw domowych o przepustowości min. 18 Mg/h oraz zbieranych selektywnie,
jak iprzeznaczonej do produkcji paliwa alternatywnego, wyposażonej w co najmniej 4 separatory optyczne służącedo
odzysku frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu, jak i frakcji energetycznej przeznaczonej doprodukcji paliwa
alternatywnego oraz zapewniającej wydzielenie frakcji organicznej kierowanej następnie doprzetwarzania na instalacji do
biologicznego przetwarzania, o wartości zadania co najmniej 10 000 000,00 PLNnetto.
7.2) — 6 separatorów optycznych przeznaczonych do odzysku; mieszaniny tworzyw sztucznych, papier, PET, PP/PE, folii
PE; frakcji energetycznej do produkcji paliwa alternatywnego
7.2) zakończyli realizację zadania polegającego na rozbudowie (przebudowie) istniejącej lub dostawie nowejinstalacji
przeznaczonej do produkcji paliwa alternatywnego o przepustowości min. 5 Mg/h, wyposażonej w conajmniej
rozdrabniacz wstępny, separację frakcji lekkiej, separator metali oraz rozdrabniacz końcowy, o wartościzadania 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. przenośnikówłańcuchowych zbierających
spod rozdrabniacza końcowego, kompletację pozostałych maszyn, urządzeń iwyposażenia:
— m.in. rozdrabniacza wstępnego, separacji powietrznej, separatora metali żelaznych, dostawy i montażkompletnej
instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, instalacji sterowania i wizualizacji, przeprowadzenierozruchów
potwierdzone protokołem odbioru końcowego bądź świadectwem przejęcia. Wykonawca poda ichwartości, opisze
szczegółowo przedmiot dostawy, datę zakończenia realizacji, nazwę odbiorcy.
5) zakończyli realizację zadania polegającego na dostawie systemu do analizy online parametrów paliwaalternatywnego
o przepustowości min. 1 Mg/h.
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Poprzez zakończenie realizacji zadania rozumie się co najmniej realizację: dostawy systemu do analizy onlineco 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, nazwęodbiorcę.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 4) znajdować się w odpowiedniejsytuacji
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 lubspółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającąwysokość 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 zprzedmiotem
zamówienia na kwotę min. 6 000 000 PLN.
Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy muszą przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadkujej braku –
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wzakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę wskazaną powyżej.
Powinno być:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 250.000 PLN słownie: dwieście
pięćdziesiąt tysięcy.
2.2) 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 w imieniu wszystkich podmiotów
składających ofertę wspólną.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego.
7.1) 3) zakończyli realizację zadania polegającego na rozbudowie (przebudowie) istniejącej lub dostawie
nowejzautomatyzowanej instalacji przeznaczonej do sortowania i odzysku odpadów komunalnych
zmieszanychpochodzących z gospodarstw domowych o przepustowości min. 18 Mg/h oraz zbieranych selektywnie,
jak iprzeznaczonej do produkcji paliwa alternatywnego, wyposażonej w co najmniej 3 separatory optyczne służącedo
odzysku frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu, jak i frakcji energetycznej przeznaczonej doprodukcji paliwa
alternatywnego oraz zapewniającej wydzielenie frakcji organicznej kierowanej następnie doprzetwarzania na instalacji do
biologicznego przetwarzania, o wartości zadania co najmniej 10 000 000,00 PLN netto.
7.2) - 5 separatorów optycznych przeznaczonych do odzysku; mieszaniny tworzyw sztucznych, papier, PET, PP/PE, folii
PE; frakcji energetycznej do produkcji paliwa alternatywnego.
7.2) —.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 4) znajdować się w odpowiedniejsytuacji
ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia:
a) posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 5 000 000 PLN.
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Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy muszą przedłożyć informację banku lubspółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającąwysokość 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 zprzedmiotem
zamówienia na kwotę min. 5 000 000 PLN.
Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy muszą przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadkujej braku –
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wzakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę wskazaną powyżej.
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