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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257053-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi remontów i konserwacji zakładów
2014/S 143-257053

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 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, Gdańsk80-180, POLSKA. Tel.:  +48 583260100. Faks:  +48 583221576. E-mail: zut@zut.com.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 22.7.2014, 2014/S 138-247888)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45259000, 45453000, 50000000, 50700000, 50710000, 50800000, 71000000, 71240000, 71300000, 71310000,
71320000
Usługi remontów i konserwacji zakładów
Roboty remontowe i renowacyjne
Usługi naprawcze i konserwacyjne
Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Usługi inżynieryjne
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Zamiast:

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,
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- 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,
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
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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)
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.
Powinno być:

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:
1) 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
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O wartości każdego zamówienia minimum 10 000 000 PLN netto.
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 PLN (słownie: czterdzieści milionów PLN);
b) Technolog –
Wykształcenie: wyższe techniczne,
Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 8-letni staż pracy,
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:
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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 9.2.1) polega na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b u.p.z.p, (jeżeli dotyczy)
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 9.2.2) polega na osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b u.p.z.p.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


