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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61012-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Żary: Maszyny przemysłowe
2020/S 027-061012

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Marszów 50A
Miejscowość: Żary
Kod NUTS: PL432
Kod pocztowy: 68-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aldona Stęplowska
E-mail: as@marszow.pl 
Tel.:  +48 683601111
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.marszow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.marszow.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
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Leasing operacyjny na dostawę i montaż linii do separacji wodnej frakcji mineralnej pochodzącej ze stabilizatu
Numer referencyjny: AS.ZZO.271.2.2020

II.1.2) Główny kod CPV
42000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:as@marszow.pl
http://www.marszow.pl
http://www.marszow.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny na dostawę i montaż nowej linii do separacji wodnej frakcji
mineralnej pochodzącej ze stabilizatu o frakcji 0–80 mm o przepustowości min. 10 Mg/h.
2. Zamawiający zastrzega, iż oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej
oraz po sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, na terenie, gdzie
prowadzone będą prace związane z przedmiotem zamówienia. Wizja lokalna musi być przeprowadzona
najpóźniej do połowy terminu na składanie ofert (czyli równa jest terminowi zadawania pytań do SIWZ). Jeżeli
Wykonawca składający ofertę nie przeprowadzi wizji lokalnej oferta taka zostanie odrzucona jako niezgodna z
SIWZ (Wykonawca ma obowiązek złożyć takie oświadczenie w formularzu oferty).
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 4 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
45300000
45351000
71300000
71320000
71323000
71321000
45350000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny na dostawę i montaż linii do separacji wodnej frakcji
mineralnej pochodzącej ze stabilizatu o frakcji 0–80 mm o przepustowości min. 10 Mg/h.
2. Zamawiający zastrzega, iż oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej
oraz po sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, na terenie, gdzie
prowadzone będą prace związane z przedmiotem zamówienia. Wizja lokalna musi być przeprowadzona
najpóźniej do połowy terminu na składanie ofert (czyli równa jest terminowi zadawania pytań do SIWZ). Jeżeli
Wykonawca składający ofertę nie przeprowadzi wizji lokalnej oferta taka zostanie odrzucona jako niezgodna z
SIWZ (Wykonawca ma obowiązek złożyć takie oświadczenie w formularzu oferty).
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 4 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: 210
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia terminie nie dłuższym niż 210 dni od daty
podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, co regulują zapisy
rozdziału 13 SIWZ.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN.

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:
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający w rozdziale nr XIV SIWZ oraz w załączniku nr 4 do SIWZ zawarł istotne dla stron postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

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)
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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: 13/03/2020
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
Oferta musi zachować ważność do: 12/05/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/03/2020
Czas lokalny: 10:35
Miejsce:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary, pokój nr 10, .
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Każdy zainteresowany.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej określone dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych 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 niniejszej ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

