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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526513-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Giżycko: Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
2020/S 215-526513

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo sp. z o.o.
Adres pocztowy: Spytkowo 69
Miejscowość: Giżycko
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Wawrzos
E-mail: biuro@zuokspytkowo.pl 
Tel.:  +48 875555410
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuokspytkowo.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.zuokspytkowo.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
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:
Dostawa koparki przeładunkowej wraz z osprzętem
Numer referencyjny: 2725/2020

II.1.2) Główny kod CPV
42400000 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo sp. z 
o.o. fabrycznie nowej koparki przeładunkowej wyprodukowanej w 2019 lub 2020 r. wraz z osprzętem.
Minimalny okres gwarancji jakości na dostarczoną koparkę wynosi 36 miesięcy lub min. 6 000 Mth – w 
zależności co pierwsze nastąpi – liczony od daty bezusterkowego odbioru koparki, potwierdzonego protokołem 
zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń.
W trakcie okresu gwarancji wykonawca będzie świadczył usługę obowiązkowych (wskazanych w instrukcji 
techniczno-ruchowej koparki DTR) przeglądów serwisowych oraz napraw wliczonych w cenę oferty.
Koparka głównie wykorzystywana będzie do załadunku odpadów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo sp. z 
o.o. fabrycznie nowej koparki przeładunkowej wyprodukowanej w 2019 lub 2020 r. wraz z osprzętem.
Minimalny okres gwarancji jakości na dostarczoną koparkę wynosi 36 miesięcy lub min. 6 000 Mth – w 
zależności co pierwsze nastąpi - liczony od daty bezusterkowego odbioru koparki, potwierdzonego protokołem 
zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń.
W trakcie okresu gwarancji wykonawca będzie świadczył usługę obowiązkowych (wskazanych w instrukcji 
techniczno-ruchowej koparki DTR) przeglądów serwisowych oraz napraw wliczonych w cenę oferty.
Koparka głównie wykorzystywana będzie do załadunku odpadów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 105
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: do 15 tygodni od dnia podpisania umowy. Pierwszy tydzień liczony będzie od 
pierwszego poniedziałku (włącznie) po podpisaniu umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy przepisów z art. 24 ust. 1 uPzp oraz spełniają 
następujące warunki:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany 
jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży 
oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) w formie JEDZ (Jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy przepisów z art. 24 ust. 1 uPzp oraz spełniają 
następujące warunki:
a) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany 
jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży 
oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) w formie JEDZ (Jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy przepisów z art. 24 ust. 1 uPzp oraz spełniają 
następujące warunki:
a) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony względem wykonawcy który wykaże, że w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę koparki przeładunkowej z osprzętem wraz z 
podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa ta została wykonana, 
oraz załączy dowody określające czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego w/w dostawa była 
wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/12/2020
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
Oferta musi zachować ważność do: 08/02/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/12/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania 
oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 PLN. Wadium należy wnieść do dnia 10 
grudnia 2020 r. do godz. 12.00 przelewem bankowym na konto: BGK Nr 63 1130 1189 0025 0128 9720 0003 z 
dopiskiem; wadium – znak sprawy 2725/2020 oraz podanie numeru NIP wykonawcy.
Zamawiający korzystając z przysługującego mu w myśl dyspozycji z art. 24aa uPzp uprawnienia najpierw 
dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności wskazujące, że nie podlega on wykluczeniu z 
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia przez wykonawcę braku występowania wobec niego przesłanek wykluczenia z 
postępowania zamawiający wymagać będzie przedłożenia mu (w trybie i na zasadach określonych w art. 26 
ust. 1 uPzp w związku z art. 24aa uPzp):
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w z art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz dostaw według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Więcej informacji znajduje się w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w 
dziale VI uPzp.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/10/2020
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