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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247888-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów
2014/S 138-247888

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.
ul. Jabłoniowa 55
Punkt kontaktowy: Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk
Osoba do kontaktów: 1) w zakresie merytorycznym – Pan Piotr Gołaszewski, tel. nr +48 583260100; 2) w
sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Pani Lidia Krzyczyńska, tel. nr +48 583260100
80-180 Gdańsk
POLSKA
Tel.:  +48 583260100
E-mail: zut@zut.com.pl
Faks:  +48 583221576
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zut.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednoosobowa Spółka Gminy

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi usunięcia wad i usterek instalacji do sortowania odpadów komunalnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247888-2014:TEXT:PL:HTML
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Gdańsk.
Kod NUTS PL634

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług usunięcia wad i usterek instalacji do sortowania odpadów
komunalnych zmieszanych i surowcowych, polegających m.in. na:
a) Naprawie sit wstępnych nr 104 i 204 w celu przywrócenia prawidłowego rozdziału granulometrycznego
przesiewanych odpadów oraz skrócenie przenośników 103 i 203
b) Naprawie sit wtórnych nr 107 i 207 w celu przywrócenia prawidłowego rozdziału granulometrycznego
przesiewanych odpadów
c) Naprawie uszczelnień przenośników ślizgowych nr 103; 203; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 405; 406; 407;
409; 115; 215; 116; 216; 127; 227; 345; 340; 341; 412; 413; 414; 315; 316; 346; 347; 371; 372; 360; 361; 362
d) Naprawie systemu dostarczanie materiału do szybkiego transportera nr 319 poprzez wymianę przenośnika nr
317.
e) Poprawieniu systemu dostarczania powietrza do sprężarkowni zlokalizowanej wewnątrz hali sortowni oraz
podgrzewania powietrza zasysanego przez sprężarki
f) Naprawie uszkodzonych separatorów metali nieżelaznych Andrin S.M.A.R. 140
g) Poprawie konstrukcji urządzeń poprzez dobudowanie niezbędnych pomostów obsługowych na konstrukcji
przenośników 106, 107, 331, 111, 221, 344, 226, 350, 127, 227, 345, wokół przesypu między przenośnikami
316/ 317 oraz podestu w celu swobodnego dojścia do zaworów sprężonego powietrza na ścianie sortowni
między kabinami 2 i 5.
h) Wymianie szybkich przenośników nr 410, 334, 123, 223, 319 podających materiał do separatorów
optycznych.
i) Naprawie linii sortowania odpadów mokrych (bio)
j) Naprawie układu podawania frakcji podsitowej drugiego stopnia z sit wstępnych na separatory balistyczne
oraz stworzenie układu odprowadzania frakcji mineralnej do strumienia frakcji podsitowej z sit wtórnych
k) Naprawie przenośników wahadłowych nad kontenerami w zakresie konstrukcji napędu, tak aby wyeliminować
poślizgi kół wewnątrz prowadnic ceowych
l) Naprawie lub wymiana na nowe torów jezdnych 2 przenośników rewersyjno – wahadłowych.
m) Przebudowie kabiny nr 1
n) Wykonaniu kabiny preselekcji na linii tworzyw sztucznych
a) Wykonaniu niezbędnych napraw w zakresie AKPiA i elektroenergetykiNaprawie
Ponadto wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, powykonawczej dla remontowanych urządzeń,
dostarczenia wszelkich certyfikatów i dokumentacji DTR w j. polskim (jeżeli dotyczy). Wykonanie prób
końcowych potwierdzających uzyskanie, zdolności przerobowej minimum 70 000 Mg/rok – 1 zmiana; 140
000 Mg/rok – 2 zmiany; 210 000 Mg/rok przy pracy na trzy zmiany (przy założeniu 6,5 godzin pracy/zmianę)
oraz udzielenie 3 miesięcznej gwarancji jakości na całość instalacji oraz 12 miesięcznej gwarancji jakości na
przedmiot zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony zostanie w Części III SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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45259000, 45453000, 50000000, 50700000, 50710000, 50800000, 71000000, 71240000, 71300000,
71310000, 71320000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość zamówienia przekracza 207 000 EUR.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 266 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 150 000 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w przepisie art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania do wykonania niniejszego zamówienia;
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie 9, stosownie do treści § 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. [Dz. U., poz. 231] w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
1) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie
do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. [Dz. U., poz. 231] w sprawie
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rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW - w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu muszą być przedmiotowe oświadczenia złożone
oddzielnie przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu;
4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawo
zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawo
zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Stosownie do treści § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. [Dz. U., poz. 231]
w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1).3.2), III.2.1).3.3), .III.2.1).3.4) i III.2.1).3.6) powyżej, składa
dokument lub dokumenty, wystawione kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1).3.5) i III.2.1).3.7), składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 -8 , uPzp oraz art. 24 ust.1 pkt 10 i 11;
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3) dokumenty, o których mowa w III.2.1).4.1)a i III.2.1).4.1)c oraz pkt III.2.1).4.2 powyżej, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) dokument, o którym mowa w III.2.1).4.1 )b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
5) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.2.1).4.1) niniejszego ogłoszenia
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy punktu
III.2.1).4.3)-4). stosuje się odpowiednio;
6) jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 punkty 5-8 uPzp., maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenia właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkty 5-8
uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich - zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w przepisie art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
2. Warunek, o którym mowa w pkt III.2.2).1.a) Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że:
a) nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert posiadał środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości minimum 9 000 000 PLN
b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, osiągnął przychody netto w wysokości minimum 20 000 000 PLN za każdy rok
obrotowy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków
określonych w punkcie III.2.2).2. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
a) rachunki zysków i strat, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku
Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów
określających przychody - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - za ten okres (w przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa);
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez
Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa);
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c) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik
nr 7 do IDW, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku określonego w punkcie III.2.2).2. polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b u.p.z.p.
d) jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku wskazanego w pkt III.2.2).2. polega na zdolnościach
finansowych innych podmiotów, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt III.2.2).2. a dotyczącej
tych podmiotów

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia;
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia;
2. Warunek o którym mowa w pkt III.2.3)1.a) Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie:
a) wykonał co najmniej dwie usługi polegające na modernizacji, naprawie i rozruchu istniejącej instalacji
segregacji manualno – mechanicznej odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości minimalnej każdej
instalacji 70 000 Mg/rok lub dostawie, montażu i rozruchu dwóch nowych instalacji segregacji manualno –
mechanicznej odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości minimalnej każdej instalacji 70 000 Mg/
rok. Każda z instalacji winna być wyposażona w kabinę sortowniczą i minimum 2 separatory optyczne oraz w
minimum 5 z 8 wypunktowanych poniżej urządzeń:
- minimum 1 separator magnetyczny,
- minimum 1 separator diamagnetyczny,
- minimum 1 separator balistyczny,
- minimum 1 rozrywarka do worków,
- minimum 1 sito bębnowe pierwotne,
- minimum 1 sito bębnowe wtórne,
- minimum 1 prasę wyposażoną w perforator,
- system odpylania instalacji.
3. Warunek o którym mowa w pkt III.2.3)1.b) Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
a) Manager projektu:
Wykształcenie: wyższe techniczne i/lub ekonomiczne i/lub menadżerskie
Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w tym, co najmniej 5-letnie
doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych,
Szczególne doświadczenie zawodowe – doświadczenie w zarządzaniu procesem inwestycyjnym w charakterze:
kierownika (menedżera) zespołu inwestora i/lub kierownika (menedżera) zespołu inżyniera kontraktu i/lub
kierownika zespołu wykonawcy, dla: minimum jednej zakończonej tj. takiej, dla której wydano Świadectwo
Przejęcia lub dokument porównywalny; inwestycji „sektora środowisko” (gospodarka odpadami i/lub gospodarka
wodno-ściekowa), o wartości netto (bez podatku VAT), co najmniej 40 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści
milionów PLN);
b) Technolog:
Wykształcenie: wyższe techniczne,
Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 8-letni staż pracy,
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Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 2 letnie doświadczenie w projektowaniu i zaprojektowanie
samodzielnie lub w ramach zespołu projektowego jednego zakładu o przepustowości instalacji
segregacji odpadów komunalnych zmieszanych nie mniejszej niż 70.000 Mg/rok lub co najmniej 2 letnie
doświadczenie zawodowe na stanowisku technologa lub zarządzającego w zakładzie unieszkodliwiania i/lub
zagospodarowania odpadów komunalnych w którym stosowana jest technologia mechaniczno-biologiczna
(MBT) o przepustowości min. przepustowości instalacji segregacji odpadów komunalnych zmieszanych nie
mniejszej niż 70.000 Mg/rok
c) Specjalista ds. montażu linii technologicznej segregacji odpadów:
Wykształcenie: techniczne,
Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe,
Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu montażem linii
technologicznych zakładów unieszkodliwiania odpadów komunalnych i/lub zbieranych selektywnie, w tym
kierowanie montażem minimum dwóch zakładów segregacji odpadów komunalnych o przepustowości
nie mniejszej niż 70 000 Mg/rok, zakończonych wydaniem Świadectwa Przejęcia lub dokumentu
porównywalnego;
d) Specjalista ds. rozruchu linii technologicznej segregacji odpadów:
Wykształcenie: techniczne,
Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe,
Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu montażem linii
technologicznych zakładów unieszkodliwiania odpadów komunalnych i/lub zbieranych selektywnie, w tym
kierowanie rozruchem minimum dwóch zakładów segregacji odpadów komunalnych o przepustowości
nie mniejszej niż 70 000 Mg/rok, zakończonych wydaniem Świadectwa Przejęcia lub dokumentu
porównywalnego;
Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający
dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni
tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym
a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych
z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych
przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony
zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu
zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji
Specjalistów przez jedną osobę. Wymienione powyżej osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego
wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i winny być traktowane jako minimalne wymogi Zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w punkcie III.2.3).1.a) Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć:
a) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te
zostały wykonane należycie
b) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7
do IDW, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku określonego w punkcie III.2.3).1.a) polega na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b u.p.z.p, (jeżeli dotyczy)
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2. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w punkcie III.2.3).1.b) Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na podstawie
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW
b) wykaz zawierający informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
dla wykonania zamówienia, oddzielnie dla każdej z osób wymienionych w załączniku nr 5 na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do IDW,
c) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7
do IDW, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku określonego w punkcie III.2.3).1.b) polega na osobach
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b u.p.z.p.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Maksymalny okres przestoju instalacji sortowni i kompostowni. Waga 10
3. Jakość koncepcji naprawy instalacji do sortowania. Waga 30

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
21/PN/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 27.8.2014 -
13:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.9.2014 - 11:00
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IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 2.9.2014 - 11:30
Miejscowość:
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 181-192 u.p.z.p. Wykonawcom
i uczestnikom konkursu przysługuje prawo do złożenia odwołania. Odwołanie wnosi się w terminach i na
zasadach określonych w art. 182 u.p.z.p.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.7.2014

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

