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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135994-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowa Wieś Lęborska: Maszyny przemysłowe
2019/S 059-135994

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o.
Czarnówko 34
Nowa Wieś Lęborska
84-351
Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o.
Tel.:  +48 598624388
E-mail: biuro@zzo-czarnowko.pl 
Kod NUTS: PL636
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zzo-czarnowko.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.zzo-czarnowko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zakład Zagospodarowania Odpadów - spółka gmin

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zagospodarowanie odpadów

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa rozdrabniacza na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w
Czarnówku w ramach realizacji zadania „Rozbudowa kompostowni w RIPOK (regionalna instalacja przetwa...
Numer referencyjny: ZP II / 1 / 2019

II.1.2) Główny kod CPV
42000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:biuro@zzo-czarnowko.pl
http://www.zzo-czarnowko.pl
http://www.zzo-czarnowko.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego rozdrabniacza wraz z montażem i szkoleniem załogi
w zakresie obsługi urządzenia.
Rozdrabniacz ma służyć do rozdrabniania materiałów wielkogabarytowych, zielonych, przemysłowych i
komunalnych

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 245 126.18 EUR

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
42900000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o.
Adres: 84-351 Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko 34, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego rozdrabniacza wraz z montażem i szkoleniem załogi
w zakresie obsługi urządzenia.
Rozdrabniacz ma służyć do rozdrabniania materiałów wielkogabarytowych, zielonych, przemysłowych i
komunalnych
Rozdrabniacz musi spełniać następujące parametry:
1) Podwozie kontenerowe minimum 1-osiowe
2) Rodzaj rozdrabnianych materiałów minimum: odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, odpady
przemysłowe, odpady komunalne
3) Wydajność rozdrabniania minimum: odpady wielkogabarytowe 15 t/h, odpady zielone 45 t/h, odpady
komunalne: 45 t/h; poprzedzone testem

4) Pojemność kosza zasypowego: minimum 5,5 m3

5) Możliwość przesunięcia materiału w komorze zasypowej rozkładaną częścią kosza zasypowego od strony
wyładunku (gdzie znajduje się przenośnik)
6) Przenośnik główny jednoczęściowy o długości minimum 9 700 mm

7) Wysokość wyładunku przy kącie nachylenia 30o minimum 4 272 mm
8) Możliwość ruchu taśmy do tyłu w celu odblokowania nagromadzonego materiału pomiędzy wałami i
przenośnikiem
9) Hydrauliczna regulacja wysokości magnesu nad przenośnikiem z pilota podczas pracy maszyny
10) Regulacja wysokości wysypowej przenośnika z panelu starowania w trybie ręcznym i z pilota w trybie pracy
11) System diagnostyczny ze wskazówkami usunięcia usterki
12) Waga maszyny z separatorem magnetycznym i osią z kołami – ok 17 do 30 ton z tolerancją 5 %
13) System gaszenia w komorze silnika
14) Napęd: silnik diesla o mocy minimum 270 kW
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15) Noże (zęby) minimum wspawywane umożliwiające prace do przodu i do tyłu
Wykonawca dostarczy maszynę na teren siedziby Zamawiającego, dokona montażu, instalacji we wskazanym
miejscu, dostarczy instrukcję obsługi i karty gwarancyjne, dokona szkolenia załogi. Elementy te należy
uwzględnić w cenie ofertowej.
Wykonawca gwarantuje obsługę serwisową w okresie pogwarancyjnym, przez okres 10 lat od daty podpisania
przez strony końcowego protokołu odbioru, w zakresie usuwania wad urządzeń objętych umową, przy czym
Zamawiający nie ma obowiązku korzystania obsługi serwisowej Wykonawcy w okresie pogwarancyjnym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 245 126.18 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
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:
Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego
Województwa Pomorskiego 2014-2020 nr projektu RPPM.11.02.00-22-0014/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wybór
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający na zasadach określonych w art.
67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje udzielania dotychczasowemu wykonawcy
zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, zgodnie z działem XIX ust. 1 SIWZ

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonał w okresie ostatnich 3 lat* przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę maszyny podobnej jak w niniejszym
postępowaniu i przeprowadził jej rozruch o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty
dokumentów i oświadczeń, określonych w Dziale VII pkt 5.1 SIWZ, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
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Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonych oświadczeń
i dokumentów
*Przez „okres ostatnich 3 lat”, Zamawiający rozumie ostatnie 3 lata przed dniem otwarcia ofert, tj. 30.4.2019 r.
Dotyczy więc to przedziału czasowego od 30.4.2016 r. do 30.4.2019 r.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonał w okresie ostatnich 3 lat* przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę maszyny podobnej jak w niniejszym
postępowaniu i przeprowadził jej rozruch o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto.

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: nie

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: 30/04/2019
Czas lokalny: 11:45

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
Oferta musi zachować ważność do: 29/06/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/04/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o.
Adres: 84-351 Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko 34, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na etapie składania oferty: Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli
oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na
wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy
te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca
na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia: informację z Krajowego
Rejestru Karnego, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenie właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, orz
oświadczenia wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale VII ust. 5 pkt. 5.2.5 - 5.2.9.
Dokumenty należy złożyć zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
Dziale VII, w formie i ilości opisanej w tym dziale.
Wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00
PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100), przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania
ofertą zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Podstawy wykluczenia: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:w stosunku do
którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w stosunku
do którego zachodzą przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6, 7, 8, zgodnie z działem VI
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2019


