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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283610-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Bukowiec: Urządzenia do recyklingu
2013/S 163-283610
Związek Gmin Karkonoskich, ul. Robotnicza 6, Osoba do kontaktów: Anna Wójcik, Bukowiec58-533,
POLSKA. Tel.: +48 757183323. Faks: +48 756439920. E-mail: a.wojcik@karkonosze.eu
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.7.2013, 2013/S 136-235687)

Przedmiot zamówienia:
CPV:42914000, 43411000, 42924740, 42900000, 42417000
Urządzenia do recyklingu
Maszyny sortujące i przesiewające
Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca
Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Podnośniki i przenośniki
Zamiast:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
8.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy do oferty należy
dołączyć:
8.1.1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy – wzór: Dokument 1 pkt. I.
8.1.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór: Dokument 5
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
7.2.1.Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać
w sposób szczególny.
7.2.2.Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca winien wykazać, że :
-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 dla części I lub
II, lub IIII odpowiadającą wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia przy czym za dostawy odpowiadające
wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie;.
- dla Części I – dostawy o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto,
- dla Części II – dostawy o wartości nie mniejszej niż 5 000 PLN brutto,
- dla Części III – dostawy o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN brutto
-że stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm) i przepisów
wykonawczych do tej ustawy dysponuje personelem kluczowym – osobą pełniącą funkcję:
-Kierownika Robót, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
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22.08.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
22.08.2013 (12:15)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Rozpoczęcie 2.9.2013. Zakończenie 25.10.2013.
VI.3) Informacje dodatkowe:
—.
—.
—.
—.
Powinno być:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
8.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy do oferty należy
dołączyć:
8.1.1. podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy – wzór: Dokument 1 pkt. I;
8.1.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór: Dokument 5 (dotyczy części I).
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
7.2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać
w sposób szczególny.
7.2.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca winien wykazać, że:
— 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 dla części I lub
II, lub IIII odpowiadającą wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia przy czym za dostawy odpowiadające
wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie:
— dla części I – dostawy o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto,
— dla części II – dostawy o wartości nie mniejszej niż 5 000 PLN brutto,
— dla części III – dostawy o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN brutto
— że stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm) i przepisów
wykonawczych do tej ustawy dysponuje personelem kluczowym – osobą pełniącą funkcję:
—— Kierownika Robót, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń (dotyczy części I).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
12.09.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
12.09.2013 (12:15)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Rozpoczęcie 23.9.2013. Zakończenie 15.1.2014.
VI.3) Informacje dodatkowe:
7.1. Termin wykonania zamówienia:
— dla części I – do 15.1.2014 r.,
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— dla części II – do 25.10.2013 r.,
— dla części III – do 25.10.2013 r.
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