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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454560-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów
2016/S 248-454560

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4
Włocławek
87-800
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wydra
Tel.:  +48 544121805
E-mail: saniko@saniko.com.pl 
Faks:  +48 544121804
Kod NUTS: PL615
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.saniko.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.saniko.com.pl/BIP/index.php/przetargi
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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie oraz dostawa i montaż technologii zautomatyzowanego sortowania odpadów komunalnych w
ramach modernizacji istniejącej linii sortowniczej w RZUOK w Machnaczu.
Numer referencyjny: BZ/ZP.13/13/12/2016.

II.1.2) Główny kod CPV
71323200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:saniko@saniko.com.pl
http://www.saniko.com.pl
http://www.saniko.com.pl/BIP/index.php/przetargi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz dostawa i montaż technologicznej instalacji do sortowania
odpadów komunalnych w ramach modernizacji istniejącej linii technologicznej do sortowania odpadów
komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
(OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz koncepcją, stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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
71320000
79421200
45220000
45223000
45300000
45310000
45317000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL615
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz dostawa i montaż technologicznej instalacji do sortowania
odpadów komunalnych w ramach modernizacji istniejącej linii technologicznej do sortowania odpadów
komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie w RZOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, zgodnie
ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i koncepcją, w szczególności do:
— wykonania projektu technologicznego docelowej modernizacji instalacji do sortowania odpadów
komunalnych w istniejącej i rozbudowanej hali;
— opracowania i przekazania Zamawiającemu wytycznych technologicznych dotyczących wykonania robót
budowlanych celem dostosowania hali sortowni, w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie modernizacji
instalacji do sortowania odpadów komunalnych zarówno w etapie podstawowym, stanowiącym przedmiot
Umowy, jak również aby możliwe było przeprowadzenie modernizacji instalacji do sortowania w etapie
podstawowym i zakresie docelowym;
— weryfikacji projektów budowlanych, wykonawczych i branżowych opracowanych w ramach
przeprowadzonego przez Zamawiającego oddzielnego postępowania na wykonanie projektu budowlanego dla
robót budowlanych, pod kątem zgodności z wydanymi wytycznymi technologicznymi;
— dostawy fabrycznie nowego wyposażenia technologicznego;
— montażu kompletnego wyposażenia technologicznego zarówno dostarczonego w ramach realizacji
niniejszego zamówienia, jak również dostarczonego przez Zamawiającego do wykorzystania i zabudowy w
linii technologicznej po modernizacji niektórych istniejących urządzeń wraz z ich dostosowaniem do pełnienia
nowych funkcji technologicznych, wykazanych w załączniku nr 1 do OPZ;
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— doboru i kompletacji urządzeń, montażu oraz organizacji i koordynowania wszystkich prac w zakresie
dostawy, montażu i uruchomienia kompletnej zmodernizowanej linii sortowniczej;
— wkomponowania maszyn i urządzeń w istniejącą i rozbudowaną halę;
— wykonania instalacji zasilania lokalnego urządzeń technologicznych sortowni odpadów oraz systemów
sterowania i kontroli oraz wizualizacji dla zmodernizowanej linii segregacji;
— wykonania nowego systemu sterowania dla całej linii technologicznej po modernizacji obejmującego zarówno
obecnie istniejące jak i nowo wprowadzane urządzenia;
— opracowania dokumentacji rozruchowej i eksploatacyjnej;
— uruchomienia i rozruchu kompletnej linii technologicznej sortowania odpadów;
— opracowania instrukcji eksploatacji dla linii technologicznej sortowania;
— przeprowadzenia rozruchów oraz szkoleń w zakresie obsługi, konserwacji, serwisowania, BHP;
— przejęcie odpowiedzialności procesowej oraz odpowiedzialności za wszystkie nowe dostarczone w ramach
przedmiotu Umowy maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie technologiczne linii sortowniczej;
— dostarczenia kompletnej dokumentacji odbiorowej w tym DTR, Deklaracji Właściwości Użytkowych na
wbudowane elementy, Certyfikaty zgodności maszyn i urządzeń z normami CE;
— zapewnienia serwisu wykonanych linii technologicznych przez okres gwarancji;
— zapewnienia serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji, przybycia i przystąpienia do usunięcia usterek
przedstawiciela serwisu Wykonawcy w czasie maksymalnie do 5 dni roboczych (kryterium oceny ofert) od
otrzymania zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego, z zapewnieniem obsługi polskojęzycznej na
wszystkich etapach procedury serwisowej, zarówno serwisu Wykonawcy, jak i również serwisu podwykonawców
i dostawców poszczególnych urządzeń czy instalacji;
— zapewnienia serwisu gwarancyjnego dostarczonych maszyn i urządzeń przez wszystkich ich producentów
zgodnie z warunkami określonymi w punkcie p).
— przygotowania i przekazania Zamawiającemu niezbędnych opracowań odnoszących się do realizowanego
zakresu zamówienia, pozwalających Zamawiającemu uzyskać uzgodnienia, opinie i pozwolenia wymagane
przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska do zakończenia procesu inwestycyjnego i rozpoczęcia
eksploatacji instalacji technologicznej;
— szkolenia personelu Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Opieka posprzedażna / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
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: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Dotyczy Sekcji II.2.7): Termin wykonania zamówienia wynosi: 7 miesięcy od daty przekazania placu budowy
przez Zamawiającego.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada roczny obrót za ostatni rok obrotowy w wysokości nie mniejszej niż 18 000 000 PLN
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 12 000 000 PLN
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 5 000 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada doświadczenie zawodowe, szczegółowo określone w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 2.3) lit. A SIWZ,
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: technologa projektanta, projektanta –
konstruktora, kierownika projektu, kierownika montażu, specjalistę ds. montażu, uruchomienia, optymalizacji
oraz serwisu separatorów optycznych, specjalistę ds. rozruchów technologicznych, dwóch specjalistów ds.
serwisu linii technologicznej, którzy spełniają wymogi określone w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 2.3) lit. B SIWZ.
Uwaga: w związku z ograniczoną ilością znaków, uniemożliwiającą wprowadzenie pełniej treści warunku, pełna
treść warunku udziału w postępowaniu została sprecyzowana w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 2.3 SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
tj. zaprojektowanie, dostawa, powiązanie technologiczne wszystkich urządzeń wchodzących w zakres
zmodernizowanej linii sortowniczej oraz przeprowadzenie rozruchu całej linii sortowniczej i szkolenia
pracowników obsługi.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w trakcie realizacji zamówienia na stanowiskach tj.: Kierownika projektu, Kierownika montażu, Specjalisty ds.
rozruchów technologicznych, grupę montażową – min. 8 osób.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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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: 27/01/2017
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: 27/01/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. – sala konferencyjna, ul. Komunalna 4, 87-800
Włocławek.

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:
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1,2, 4 i 8 ustawy z dnia
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
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3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, 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.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

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