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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121200-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Pieszyce: Usługi związane z odpadami
2018/S 055-121200

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.
ul. Bielawska 6
Pieszyce
58-250
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Koniec-Rupa
Tel.:  +48 748365350
E-mail: akoniec-rupa@ecopieszyce.pl 
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ecopieszyce.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ecopieszyce.pl
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
Inny rodzaj: Zakład Usług Komunalnych

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zabiórka i transport nieczystości komunalnych

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów wraz z modernizacją procesu MBP w
Ekologicznym Centrum Odzysku w Bielawie
Numer referencyjny: 1/2018

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:akoniec-rupa@ecopieszyce.pl
www.ecopieszyce.pl
www.ecopieszyce.pl
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do obsługi Zakładu Gospodarki Odpadami – Ekologicznego
Centrum Odzysku w Bielawie, w ramach rozbudowy i modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu
zawierających odpady ulegające biodegradacji, wraz z zakupem i montażem urządzeń, w podziale na 3 części
zamówienia, tj.:
Część nr 1: Rozbudowa i modernizacja istniejącej linii sortowniczej.
Część nr 2: Dostawa: Ładowarki teleskopowej do załadunku przy selektywnej zbiórce, Ładowarki teleskopowa
do załadunku przy kompostowaniu, Samochodu hakowiec 2 osiowego, wózka widłowego z chwytakiem.
Część nr 3: 1. Przerzucarka (dopuszcza się używaną).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rozbudowa i modernizacja istniejącej linii sortowniczej
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90530000
34928480
44613700
39713300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Gospodarki Odpadami – Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie - 58-260 Bielawa, ul. Ceglana 10.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
— wykonanie projektu technologicznego dla linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych
pochodzących z selektywnej zbiórki wraz z modernizacją istniejącej linii MBP,
— dostawę fabrycznie nowego wyposażenia technologicznego obejmującego co najmniej:
1. Przenośniki,
2. Konstrukcje stalowe pod urządzenia typu separatory,
3. Modernizacja istniejącego przenośnika sortowniczego i ciągów schodowych przy kabinie istniejącej,
4. Trybuna i kabina sortownicza min. 3 boksy, z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją,
5. Separator balistyczny dla frakcji nadsitowej,
6. Separator balistyczny dla odpadów ze zbiórki selektywnej,
7. Separator NIR 1 dla PET transparentny,
8. Separator NIR 2 dla PET zielony,
9. Separator NIR 3 dla opakowania HDPE,
10. Prasa kanałowa o sile zgniotu min. 100 ton
11. Rozrywarka worków
12. Separator Fe,
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13. Stacja sprężarkowa dla 3 szt. separatorów NIR + instalacja doprowadzająca powietrze do separatorów
14. Powietrzny Separator bębnowy,
15. Kontenery 36 m3 - 5 szt.
16. Pojemniki do selektywnej zbiórki (50 gniazd po 4 szt.) – 200 szt.
17. System odorowania - 2 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rozwiązania technologiczne / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2018
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Umowa o dofinansowanie nr: RPDS.04.01.00-02-0003/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ładowarki, samochodu hakowego i wózka widłowego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42415110
34144710
34136000
42415200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Gospodarki Odpadami – Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie - 58-260 Bielawa, ul. Ceglana 10.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
1. Ładowarka teleskopowa do załadunku przy selektywnej zbiórce – 1 szt.
2. Ładowarka teleskopowa do załadunku przy kompostowaniu – 1 szt.
3. Samochód hakowiec 2 osiowy nowy
4. Wózek widłowy z chwytakiem
Szczegółowy opis wymaganego sprzętu znajduej się w Części III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rozwiązania techniczne / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2018
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Umowa o dofinansowanie nr: RPDS.04.01.00-02-0003/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przerzucarka do kompostu samojezdna
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42415200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Gospodarki Odpadami – Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie - 58-260 Bielawa, ul. Ceglana 10.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
1. Przerzucarka do kompostu samojezdna (dopuszcza się używaną) – 1 szt.
Szczegółowy opis wymaganego sprzętu znajduej się w Części III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rozwiązania techniczne / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Umowa o dofinansowanie nr: RPDS.04.01.00-02-0003/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał osiągnięcie minimalnego rocznego obrotu w obszarze
objętym zamówieniem za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy to - za ten okres, w każdym roku w wysokości nie mniejszej niż:
Dla Części 1: 10 000 000,00 PLN
Dla Części 2: Zamawiający nie stawia warunku.
Dla Części 3: Zamawiający nie stawia warunku.
b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w
wysokości:
Dla Części 1: 4 000 000,00 PLN
Dla Części 2: 500 000,00 PLN
Dla Części 3: 300 000,00 PLN
c) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej:
Dla Części 1: 4 000 000,00 PLN
Dla Części 2: 500 000,00 PLN
Dla Części 3: 300 000,00 PLN
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek
określony w lit. b, c można spełniać łącznie. Warunek określony w lit. a winien spełnić samodzielnie
przynajmniej jeden z Wykonawców). W przypadku składania oferty na kilka Części, Wykonawca musi spełniać
warunki udziału Części o największej wymaganej wartości.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca składa, na żądanie zamawiającego, następujące
dokumenty:
1)sprawozdanie finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest
przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania
– za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten
okres; - dotyczy tylko Części 1
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2) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym
zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres; - dotyczy tylko Części 1
3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co
najmniej:
Dla części 1: Jedno zamówienie o wartości netto powyżej 8 000 000,00 PLN (słownie: ośmiu milionów złotych
00/100), którego przedmiotem było łącznie:
— wykonanie projektu technologicznego instalacji do sortowania odpadów,
— dostawa wyposażenia technologicznego linii sortowania odpadów z gospodarstw domowych (odpadów
komunalnych) o przepustowości co najmniej 15 Mg/godz. i co najmniej 40.000 Mg/rok zmieszanych odpadów
komunalnych oraz co najmniej 3 Mg/godz. i co najmniej 6.000 Mg/rok suchej frakcji odpadów komunalnych
(odpadów ze zbiórki selektywnej).
Przedmiot zamówienia winien obejmować w szczególności: dostawę, montaż, jak również rozruch kompletnej
instalacji sortowania odpadów.
Linia technologiczna winna charakteryzować się wysoką wydajnością i efektywnością, pozwalającą na
wydzielanie automatyczne, tj. za pomocą separatorów, jednorodnych frakcji surowcowych kierowanych do
odzysku, tj. minimum 3 frakcje surowcowe, takich jak: papier mieszany, folia PE, PET, PE/PP, metale żelazne
oraz metale nieżelazne.
Wymaga się, aby zakres dostaw obejmował co najmniej:
• Rozrywarkę worków wyposażoną w zasobnię z ruchomą podłogą – min. 1 urządzenie,
• Kabinę sortowniczą – min. 1 szt.
• Nadtaśmowy separator metali żelaznych - min. 1 szt.,
• Separator balistyczny 1-pokładowy zastosowany do rozdzielenia odpadów frakcji >80 mm lub suchej frakcji
odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej na frakcję 2D, 3D i odsiew, o wydajności min. 80 m3 - min. 1
urządzenie,
• Separatory optyczne do automatycznego sortowania z frakcji 3D po separatorze balistycznym na frakcje
materiałowe np. PET transparentny, PET zielony, PET niebieski, HDPE - min. 3 urządzenia,
• Prasę kanałową o sile zgniotu min. 80 ton, wyposażonej w perforator butelek PET, umożliwiająca prasowanie
frakcji materiałowych kierowanych do odzysku - min. 1 urządzenie,
• Stację sprężonego powietrza – min. 1 stacja,
Poprzez zrealizowanie zamówienia rozumie się opracowanie projektu technologicznego oraz kompletacja,
dostawa i montaż wszystkich urządzeń o których mowa powyżej wraz z wykonaniem systemu sterowania
kompletnej instalacji obejmującej wykonanie nowego systemu sterowania dla całej linii technologicznej.
Należy przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w powyżej
wyszczególnionym zakresie z uwzględnieniem uzyskiwanych parametrów jakościowych wdrożonej technologii
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zadanie zostało
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wykonane. Dokumentami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego zadanie było wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest
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.
Dla części 2: Minimum jedno zamówienie obejmujące dostawę ładowarek lub pojazdu hakowego o sumarycznej
wartości dostaw min. 500 000,00 PLN.
Dla części 3: Zamawiający nie określa warunku udziału.
B. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Dla Części 1:I. Jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektant Technolog instalacji do sortownia
odpadów, posiadającą łącznie:
a) kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
b) ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 10-letnie łączne doświadczenie zawodowe w branży
gospodarki przetwarzania odpadów, w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie przy projektowaniu instalacji
technologicznych do sortowania odpadów komunalnych,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
C.D. III.1.3)
c) szczególne doświadczenie zawodowe, tj. doświadczenie w projektowaniu na stanowisku samodzielnym
w charakterze technologa sortowni co najmniej jednej instalacji do sortowania odpadów komunalnych o
przepustowości nie mniejszej niż 40.000 Mg na rok odpadów komunalnych dla pracy dwuzmianowej, która była
wyposażona co najmniej w:
• urządzenie do rozrywania worków,
• układ separatorów optycznych wykorzystanych do wysortowania co najmniej 3 frakcji materiałowych,
• separator balistyczny,
• prasę kanałową.
II.Jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta – konstruktora budowy maszyn i urządzeń,
posiadającą łącznie:
a)kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
b)ogólne doświadczenie zawodowe- co najmniej 10-letnie łączne doświadczenie zawodowe przy projektowaniu
maszyn i urządzeń.
c)szczególne doświadczenie zawodowe, tj. udział w wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych
urządzeń w szczególności: przenośników, konstrukcji stalowych, przesypów, wchodzących w skład instalacji
do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zbieranych pochodzących z
gospodarstw domowych o przepustowości nie mniejszej niż 40.000 Mg na rok odpadów komunalnych
zmieszanych dla pracy dwuzmianowej, która była wyposażona co najmniej w:
•urządzenie do rozrywania worków,
•układ separatorów optycznych wykorzystanych do wysortowania co najmniej 3 frakcji materiałowych,
•separator balistyczny,
•prasę kanałową.
III.Jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika montażu linii technologicznej sortowni posiadającą
łącznie:
a)kwalifikacje: wykształcenie techniczne,
b)ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 10-letnie łączne doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej
3-letnie doświadczenie przy nadzorowaniu montażu linii technologicznych do sortowania odpadów komunalnych
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c)szczególne doświadczenie zawodowe, tj. doświadczenie w kierowaniu montażem co najmniej jednej
instalacji do sortowania odpadów komunalnych o przepustowości nie mniejszej niż 40.000 Mg na rok odpadów
komunalnych zmieszanych dla pracy dwuzmianowej, która była wyposażona co najmniej w:
•urządzenie do rozrywania worków,
•układ separatorów optycznych wykorzystanych do wysortowania co najmniej 3 frakcji materiałowych,
•separator balistyczny,
•prasę kanałową.
IV.Jedną osobą przewidziana do pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozruchów technologicznych dla sortowni
posiadającą łącznie:
a)kwalifikacje: wykształcenie techniczne,
b)ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 10-letnie łączne doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej
3-letnie doświadczenie przy nadzorowaniu uruchamiania linii technologicznych do sortowania odpadów
komunalnych,
c)szczególne doświadczenie zawodowe, tj. doświadczenie w prowadzeniu rozruchów co najmniej jednej
instalacji do sortowania odpadów komunalnych o przepustowości nie mniejszej niż 40.000 Mg na rok odpadów
komunalnych zmieszanych dla pracy dwuzmianowej, która była wyposażona co najmniej w:
•urządzenie do rozrywania worków,
•układ separatorów optycznych wykorzystanych do wysortowania co najmniej 3 frakcji materiałowych,
•separator balistyczny,
•prasę kanałową.
Dla Części 2 i Części 3 Zamawiający nie stawia warunku.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca składa, na żądanie zamawiającego, następujące
dokumenty:
1)wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie,
2) Wykaz osób

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
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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



Dz.U./S S55
20/03/2018
121200-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 11

20/03/2018 S55
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 11

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: 27/04/2018
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/04/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.; ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt. 12 - 23 oraz art. art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca składa, na
żądanie zamawiającego, następujące dokumenty:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
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 albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
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 Pzp;
5) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
6) 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 informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
1. Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie:
Część 1: 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Część 2: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Część 3: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp – Środki ochrony
prawnej.
1. 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.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. 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. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli informacje zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. 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.
8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem
wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. 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 postaci
papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/03/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

