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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97956-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrów Wielkopolski: Rozdrabniarki
2018/S 045-097956
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
30201714200000
ul. Staroprzygodzka 121
Ostrów Wielkopolski
63-400
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Fross
Tel.: +48 625033700
E-mail: przetargi@rzzo.com.pl
Faks: +48 627375826
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rzzo.com.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.rzzo.com.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
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego rozdrabniacza wolnoobrotowego na
podwoziu gąsienicowym
Numer referencyjny: RZZO/TI/2018/3

II.1.2)

Główny kod CPV
42996100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego rozdrabniacza
wolnoobrotowego na podwoziu gąsienicowym, przeznaczonego do rozdrabniania zmieszanych odpadów
komunalnych, zielonych, bioodpadów, drewnopochodnych oraz wielkogabarytowych.
Szczegółowy opis rozdrabniacza wolnoobrotowego na podwoziu gąsienicowym stanowi załącznik nr 3a do
SIWZ.
Szczegółowe warunki i wymagania dotyczące leasingu operacyjnego stanowią załącznik nr 3b 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
66114000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Staroprzygodzka 121
63-400 Ostrów Wielkopolski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego rozdrabniacza
wolnoobrotowego na podwoziu gąsienicowym, przeznaczonego do rozdrabniania zmieszanych odpadów
komunalnych, zielonych, bioodpadów, drewnopochodnych oraz wielkogabarytowych.
Szczegółowy opis rozdrabniacza wolnoobrotowego na podwoziu gąsienicowym stanowi załącznik nr 3a do
SIWZ.
Szczegółowe warunki i wymagania dotyczące leasingu operacyjnego stanowią załącznik nr 3b do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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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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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie,
wykonał, co najmniej 3 dostawy, których przedmiotem była dostawa rozdrabniacza wolnoobrotowego mobilnego
o mocy silnika minimum 300 kW oraz załączy dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu projekt umowy
leasingowej w terminie 5 dni od daty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Istotne postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowią załącznik nr 4 do SIWZ.

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: 16/04/2018
Czas lokalny: 12:00

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
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Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16/04/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Staroprzygodzka 121
63-400 Ostrów Wielkopolski
Sekretariat.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. W procedurze otwarcia ofert będzie uczestniczyła komisja przetargowa.

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:
Termin związania ofertą - 60 dni.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść wadium w
wysokości: 70 000,00 PLN.
Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych szczególnie w oparciu o.
Przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Do oferty Wykonawca dołącza:Jednolity europejski dokument zamówienia.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw.
Wykluczenia, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:
1. 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 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.
Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ – załącznik nr 5;
2. 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.
3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie tych należności - załącznik nr 6;
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5. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 7
6. Ponadto, oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez zamawiającego, informacji o których mowa w art 86 ust 3 ustawy.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez oferowany rozdrabniacz wolnoobrotowy na
podwoziu gąsienicowym wymagań określonych przez zamawiającego, składane przez wykonawcę na
wezwanie zamawiającego:
1. Opis oferowanego modelu/typu rozdrabniacza wolnoobrotowego na podwoziu gąsienicowym w formie (np.
karty katalogowej, folderu katalogowego), potwierdzający spełnianie parametrów opisanym w załączniku nr 3a
do SIWZ. W szczególności zamawiający wymaga wykazania w opisie:
— szerokość taśmy przenośnika tylnego [mm],
— moc znamionową silnika wysokoprężnego napędzającego wał rozdrabniający [kW/nóż],
— systemu umożliwiającego rozdrabnianie bioodpadów, w tym odpadów zielonych od frakcji poniżej 150 mm
lub wykazanie w karcie katalogowej/ folderze katalogowym sposób rozdrabniania odpadów do frakcji poniżej
150 mm.
Autentyczność opisu winna być poświadczona przez wykonawcę.
Dokumenty podmiotów zagranicznych, innych podmiotów oraz podwykonawców oraz forma składanych
dokumentów określone jest w SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszwa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań dostępne są w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz 1579 z póź zm.) - Dział IV Środki ochrony prawnej art
179-198g.

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
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Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/03/2018
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