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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32583-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Bukowiec: Prasy do odpadów
2013/S 021-032583
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Związek Gmin Karkonoskich
ul. Robotnicza 6
Osoba do kontaktów: Jerzy Spyrka
58-533 Bukowiec
POLSKA
Tel.: +48 757182415
E-mail: zuk@zgk-karkonosze.pl
Faks: +48 756439920
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://zgk-karkonosze.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html
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
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

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:
„Rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na terenie Karkonoskiego
Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy” – biokompostownia tunelowa z wyposażeniem
dodatkowym.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zakład
Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich
Ścięgny-Kostrzyca
Kod NUTS PL515
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
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na
terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy” – biokompostownia tunelowa
z wyposażeniem dodatkowym :
- prasa tłokowa o napędzie spalinowym do napełniania rękawów o średnicy 2,4 m i długości do 60,0 m, zużycie
paliwa poniżej 7 litrów paliwa diesel na godzinę, minimalna wydajność 25ton/h, emisja hałasu <90dB, szerokość
maszyny: < 350 cm, długość < 1000 cm, moc silnika diesla > 25 kW – 1 szt;
- rękaw foliowy o średnicy 2,4 m i długości 23,0 m, rodzaj materiału folii LDPE, grubość folii > 0,19 mm – 120
szt;
- system instalacji wentylatorów napowietrzających wraz z rozdzielaczami i rozprowadzaniem powietrza z
każdego wentylatora do 3 rękawów o wydajności nominalnej > 700 m3/h, moc elektryczna wentylatora > 0,49
kW – 20 kpl;
- termometr elektroniczny w zakresie temperatur 0-99°C, rodzaj odczytu elektroniczny – 4 szt;
- system instalacji odbioru powietrza z 30 rękawów do oczyszczania w biofiltrze - 2 kpl.
- bio-filtr o wydajności oczyszczania minimum 400 m3/h; spełniających wymagania normy PN-E 13725 i zgodny
z zapisami Art. 86 Dział II. Ochrona powietrza, ( „Prawo ochrony środowiska” z 1.10.2001r) wraz z przepisami
wykonawczymi. – 2 szt.;
- pompa zatapialna do przepompowywania odcieków o parametrach: moc minimum 11,5kW; wirnik typu
VORTEX - przelot ø80mm, w komplecie stojak i szybkozłącza ø100mm, kolano sprzęgające typu KS80,
górny wspornik prowadnic typu W 100, wydajność nominalna = minimum 16 litrów/s, wysokość pod. nom.
Hn = minimum 26 m, rozdzielnia zasilająco-sterujaca 1 x 11,5 kW, zespół sygnalizacji poziomu i 3 pływakami
z łańcuchem i obciążnikami, kabel zasilający pompę minimum 20mb, wąż giętki ø100 o długości 15m do
podłączenia pompy ze szybkozłączką ø100mm wraz ze złączką, rurociąg sztywny – rura typu PE110x6,6 o
długości 200m wraz z systemem złączek, oraz złączek do spięcia z wężem giętkim oraz rozdzielacza ø100 na 2
x ø63 – 1 kpl.;
- zamiatarka do zamiatania nawierzchni dróg , placów, chodników, kostki brukowej wraz ze szczotkami o
następujących parametrach: szerokość zamiatarki - od 1,9 m do 2,2 m, średnica szczotki – od 550 mm do
650 mm, obroty szczotki od 130 – 170 obr/min, mocowanie na trójpunktowym układzie zawieszenia II kat.
zasilanie hydrauliczne, ilość elementów wymiennych szczotki od 47 - 57 szt., prędkość ciągnika – do 10 km/h,
masa zamiatarki – od 300 kg do 400 kg, wydajność pompy hydraulicznej od 20 – 40l/min, + dodatkowy komplet
szczotek zamiatających. - 1 kpl.;
- dostawa na miejsce tj.: teren Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich - Karkonoskie
Centrum Gospodarki Odpadami, montaż, uruchomienie, rozruch pod obciążeniem;
oraz przeszkolenie 4 pracowników wskazanych przez Zamawiającego wraz z przekazaniem:
- kompletna dokumentacja techniczno – rozruchowaj oferowanych maszyn i urządzeń w tym Dokumentacja
Techniczno Ruchowa (DTR) prasy do napełniania rękawów w języku polskim, deklaracje CE;
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- wykaz części zamiennych oferowanych maszyn i urządzeń zużywających się w czasie normalnej eksploatacji
oraz ich cennika.
zwanego dalej „ zadaniem lub dostawą „.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42996200, 42120000, 34921100

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:
1. Przedmiot zamówienia:
nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42.99.62.00-6, 42.12.00.00-0, 34.92.11.00-0
1.1 Parametry techniczne
- prasa tłokowa o napędzie spalinowym do napełniania rękawów o średnicy 2,4 m i długości do 60 m, zużycie
paliwa poniżej 7 litrów paliwa diesel na godzinę, minimalna wydajność 25ton/h, emisja hałasu < 90dB,
szerokość maszyny: < 350 cm, długość < 1000 cm, moc silnika diesla > 25 kW – 1 szt;
- rękaw foliowy o średnicy 2,4 m i długości 23,0 m, rodzaj materiału folii LDPE, grubość folii > 0,19 mm – 120
szt;
- system instalacji wentylatorów napowietrzających wraz z rozdzielaczami i rozprowadzaniem powietrza z
każdego wentylatora do 3 rękawów o wydajności nominalnej > 700 m3/h, moc elektryczna wentylatora > 0,49
kW – 20 kpl;
- termometr elektroniczny o zakresie temperatur 0-99°C, rodzaj odczytu elektroniczny
– 4 szt;
- system instalacji odbioru powietrza z 30 rękawów do oczyszczania w biofiltrze - 2 kpl.
- bio-filtr o wydajności oczyszczania minimum 400 m3/h; spełniających wymagania normy PN-E 13725 i zgodny
z zapisami Art. 86 Dział II. Ochrona powietrza, ( „Prawo ochrony środowiska” z 1.10.2001r) wraz z przepisami
wykonawczymi – 2 szt.;
- pompa zatapialna do przepompowywania odcieków o parametrach: moc minimum 11,5kW; wirnik typu
VORTEX - przelot ø80mm, w komplecie stojak i szybkozłącza ø100mm, kolano sprzęgające typu KS80,
górny wspornik prowadnic typu W 100, wydajność nominalna = minimum 16 litrów/s, wysokość pod. nom. Hn
= minimum 26 m, rozdzielnia zasilająco -sterująca 1 x 11,5 kW, zespół sygnalizacji poziomu i 3 pływakami
z łańcuchem i obciążnikami, kabel zasilający pompę minimum 20mb, wąż giętki ø100 o długości 15m do
podłączenia pompy ze szybkozłączką ø100mm wraz ze złączką, rurociąg sztywny – rura typu PE110x6,6 o
długości 200m wraz z systemem złączek, oraz złączek do spięcia z wężem giętkim oraz rozdzielacza ø100 na 2
x ø63 – 1 kpl.
- zamiatarka do zamiatania nawierzchni dróg , placów, chodników, kostki brukowej wraz ze szczotkami o
następujących parametrach: szerokość zamiatarki - od 1,9 m do 2,2 m, średnica szczotki – od 550 mm do
650 mm, obroty szczotki od 130 – 170 obr/min, mocowanie na trójpunktowym układzie zawieszenia II kat.,
zasilanie hydrauliczne, ilość elementów wymiennych szczotki od 47 - 57 szt., prędkość ciągnika – do 10 km/h,
masa zamiatarki – od 300 kg do 400 kg, wydajność pompy hydraulicznej od 20 – 40l/min, + dodatkowy komplet
szczotek zamiatających - 1 kpl.
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- dostawa na miejsce tj.: teren Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich - Karkonoskie
Centrum Gospodarki Odpadami, montaż, uruchomienie, rozruch pod obciążeniem;
- przeszkolenie 4 pracowników wskazanych przez Zamawiającego;
- kompletna dokumentacja techniczno – rozruchowa oferowanych maszyn i urządzeń w tym Dokumentacja
Techniczno Ruchowa (DTR) prasy do napełniania rękawów w języku polskim, deklaracje CE,
- wykaz części zamiennych oferowanych maszyn i urządzeń zużywających się w czasie normalnej eksploatacji
oraz ich cennika.
1.2. Dokumentacja
- kompletna dokumentacja techniczno – rozruchowa urządzeń w języku polskim w tym Dokumentacja
Techniczno Ruchowa DTR prasy do napełniania rękawów w języku polskim, deklaracja CE,
1.4. Miejsce dostarczenia
Teren Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich – Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami
w Ścięgnach – Kostrzycy.
1.5. Szkolenie 4 wytypowanych pracowników w dniu odbioru poświadczone certyfikatem dostawcy.
1.6. Gwarancja
1.6.1. Okres gwarancji ustala się na minimum 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo –
odbiorczego bez zastrzeżeń.
1.6.2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych
wad urządzeń i instalacji.
1.6.3. W okresie gwarancji Wykonawca wykona bezpłatne przeglądy gwarancyjne w tym
prasy do napełniania rękawów określając ilości godzin jej pracy (dla przeglądów
gwarancyjnych) , minimum 2 przeglądy rocznie.
Szacunkowa wartość bez VAT: 890 000 PLN
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
w dniach: 91 (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:
12. Wymagania dotyczące wadium.
12.1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości : 10 000 zł brutto
12.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
12.2.1. pieniądzu;
12.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
12.2.3. gwarancjach bankowych;
12.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
12.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.
275).
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12.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 15.1.1. 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. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę
nie jest więc wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez
Wykonawcę.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 50 1500 1429 1214
2004 9506 0000 w Banku Zachodnim WBK S.A. 6 Oddział w Jeleniej Górze. Na przelewie należy umieścić
informację: „Wadium: „Rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na terenie
Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy” – biokompostownia tunelowa z
wyposażeniem dodatkowym.
12.4. Wadium w formie innej niż pieniężna należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Robotnicza 6, 58-533
Mysłakowice; Przy przekazaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie.
12.5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt. 12.2.2. do 12.2.5,
wadium powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące
elementy:
12.5.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib;
12.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
12.5.3. kwotę gwarancji lub poręczenia;
12.5.4. termin ważności wadium;
12.5.5. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw,
b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy”.
12.6. Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest w art. 46 Ustawy.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
16. Opis sposobu obliczenia ceny.
16.1. Ceną oferty jest cena brutto wymieniona w Część II. Formularz oferty, pkt 4.
16.2. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia i nie
będzie podlegała zmianom w okresie realizacji umowy – z zastrzeżeniem postanowień pkt. 23 SIWZ.
16.3. W formularzu oferty należy podać:
16.3.1. cenę łącznie z podatkiem VAT ( brutto) oraz;
16.3.2. wartość netto (bez podatku VAT);
16.3.3. stawkę i kwotę podatku VAT
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
16.4. Podane w ofercie wartości muszą być wyrażone liczbą, w polskich złotych, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Dodatkowo cena brutto winna być wyrażona słownie.
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16.5. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obejmować
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami i wymaganiami
realizacji przedmiotu zmówienia w tym koszty wszelkich przeglądów (serwisowych) gwarancyjnych w okresie
udzielonej gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta oferowanego wyposażenia.
16.6. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
9.6. Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia (składających wspólną ofertę, np. konsorcjów, spółek cywilnych), aby:
9.6.1. ustanowiły Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do
oferty;
9.6.2. dokumenty wymienione w pkt. 9.1.1. i 9.2.5. winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie;
9.6.3. dokumenty wymienione w pkt. 9.1.1. ÷ 9.1.3. winny być złożone w imieniu wszystkich podmiotów
(partnerów) przez Pełnomocnika.

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: 9. Wykaz oświadczeń lub
dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
9.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy do
oferty należy dołączyć:
9.1.1. podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy – wzór: dokument 1 pkt. I;
9.1.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
obejmujących dostawy odpowiadające swoją wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (wg
opisu określonego w pkt.8.1.2– wzór: dokument 3;
9.1.3. Dokumenty potwierdzające, że dostawy określone w pkt. 9.1.2 zostały wykonane należycie.
9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy od oferty należy dołączyć:
9.2.1. podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór: dokument 1 pkt. II;
9.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy – wzór: dokument 2;
9.2.3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
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płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
9.2.4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4 – 8
Ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.2.5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków
wymaganych w niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia Zamawiający nie żąda od Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, 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, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się
o zamówienie a co do pkt. 9.2.2. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8Ustawy.
9.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
9.6. Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia (składających wspólną ofertę, np. konsorcjów, spółek cywilnych), aby:
9.6.1. ustanowiły Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do
oferty;
9.6.2. dokumenty wymienione w pkt. 9.1.1. i 9.2.5. winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie;
9.6.3. dokumenty wymienione w pkt. 9.1.1. ÷ 9.1.3. winny być złożone w imieniu wszystkich podmiotów
(partnerów) przez Pełnomocnika.
9.7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy
Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego
go z mini stosunków, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty (każdy Wykonawca potwierdza za
zgodność z oryginałem dokument wystawiony na siebie).
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca winien wykazać, że :
8.1.3. posiada doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną dostawę
odpowiadającą zakresem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. biokompostownię tunelową
o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł brutto;.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

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
Najniższa cena

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:
IP.271-01/13.

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.3.2013 - 12:00

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: 13.3.2013 - 12:05
Miejscowość:
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Bukowiec ul. Robotnicza 6 58-533 Mysłakowice.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 15.3. Miejsce oraz termin otwarcia
ofert
15.3.1. otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2013 r. o godzinie 1205, w siedzibie Zamawiającego: PałacBukowiec przy ul. Robotniczej 6, 58-533 Mysłakowice (pok. 3);
15.3.2. otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, następnie otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów
Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji, warunków
płatność ,oraz ilości stron/kartek, na których składane są oferty.
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: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
przysługujących Wykonawcom
23.1. 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, oraz organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu, oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również
Zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.
23.2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 Ustawy.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w Ustawie dla tej czynności. Na
powyższe czynności nie przysługuje odwołanie, chyba że są to czynności wymienione w pkt. 23.3.
23.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
23.4. Odwołanie powinno zawierać następujące elementy:
23.4.1.wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami Ustawy;
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23.4.2. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
23.4.3. określać żądanie oraz;
23.4.4. wskazywać okoliczności faktyczne lub prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
23.6. 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.
23.7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
23.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec 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.
23.9. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w pkt. 23.7 i 23.8 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.
23.10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
odwołanie wnosi się w terminie:
23.10.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
23.10.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
23.11. Zgodnie z art. 183 ust. 2 Ustawy, Zamawiający może zgłosić wniosek o uchylenie zakazu zawarcia
umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (zwaną dalej „Izbą”) orzeczenia. Izba uchyla
zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu
publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu
do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Izba rozpoznaje wniosek w terminie 5 dni od dnia
złożenia wniosku.
23.12. Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 Ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania
odwoławczego w terminie 3 dni dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do
której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż
do czasu otwarcia rozprawy.
23.13. Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może zostać
wniesiona na piśmie lub ustanie do protokołu. Zamawiający może uwzględnić odwołanie w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Izba jest zobligowana umorzyć postępowanie odwoławcze z
zastrzeżeniem sytuacji, gdy w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania po stronie Zamawiającego
przystąpił inny wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3 Ustawy wniesie sprzeciw przeciwko
uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej sytuacji Izba rozpoznaje wniesione odwołanie.
Na podstawie art. 187 ust. 8 Ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w
takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem
rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.
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23.15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za
pośrednictwem Prezesa Izby.
23.16. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać:
- oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
- przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem,
- wskazanie dowodów,
- wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
23.17. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi
Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.
23.18. Pozostałe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale
VI Ustawy.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.1.2013

30/01/2013
S21
http://ted.europa.eu/TED
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