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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445046-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Wózki widłowe
2018/S 197-445046

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.
ul. Jabłoniowa 55
Gdańsk
80-180
Polska
Osoba do kontaktów: 1) w zakresie merytorycznym - Pan Piotr Gołaszewski, tel. nr (058) 3260104, 2) w
sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych - Pani Lidia Krzyczyńska, tel. nr (058) 326 01 00
Tel.:  +48 583260100
E-mail: zut@zut.com.pl 
Faks:  +48 583221576
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zut.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zut.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
Inny rodzaj: Jednoosobowa Spółka Gminy

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku w ramach przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej
instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”
Numer referencyjny: 24/PN/2018

II.1.2) Główny kod CPV
42415110

mailto:zut@zut.com.pl
www.zut.com.pl
www.zut.com.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy maszyn i pojazdów dla Zakładu Utylizacyjnego w
Gdańsku Szadółkach realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Budowa hermetycznej instalacji, jako
uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” wraz z ich
instalacją, uruchomieniem, szkoleniem personelu Zamawiającego, serwisem w okresie gwarancyjnym. Kontrakt
realizowany jest w ramach projektu „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu
kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” nr POIS.02.02.00-00-0030/16 w ramach Działania
2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Zamawiający zawarł w dniu
29.6.2018 r. umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0030/16-00.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Partia 1 - Dostawa samochodów ciężarowych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144510

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zamówienie częściowe Partia 1 - Dostawa samochodów ciężarowych:
a) samochody ciężarowe - hakowce szt. 2

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: 120
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Partia 2 – Dostawa wózka widłowego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42415110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
GDańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zamówienie częściowe Partia 2 – Dostawa wózka widłowego:
a) wózek widłowy szt. 2

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: 120
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Partia 3 – Dostawa sprzętu rozdrabniającego
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42996100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zamówienie częściowe Partia 3 – Dostawa sprzętu rozdrabniającego:
a) mobilny rozdrabniacz szt. 1

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: 120
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Partia 4 – Dostawa przerzucarki do kompostu
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
16100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zamówienie częściowe Partia 4 – Dostawa przerzucarki do kompostu:
a) przerzucarka do kompostu szt. 1

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: 120
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Partia 5 – Dostawa sprzętu do doczyszczania kompostu
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zamówienie częściowe Partia 5 – Dostawa sprzętu do doczyszczania kompostu:
a) maszyna do doczyszczania kompostu szt. 1

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: 120
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Partia 6 – Dostawa ładowarek
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43250000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zamówienie częściowe Partia 6 – Dostawa ładowarek:
a) dostawa ładowarek czołowych szt. 3

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: 120
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Partia 7 – Dostawa sprzętu pomocniczego
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zamówienie częściowe Partia 7 – Dostawa sprzętu pomocniczego:
a) kontenery - szt. 4,
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b) koleby - szt. 4

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: 120
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

II.2.14) 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:
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.z.p,:
1) nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) u.p.z.p
2) spełniać warunki udziału w postępowaniu;
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych
przepisów,
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) Zdolności technicznej lub zawodowej,
Określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
1) 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 Prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
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spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu
3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
4) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 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 spłat tych należności
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich)
Szczegółowe informacje dot. Wykazu oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. Warunek, o którym mowa w punkcie III.2.2) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości
Co najmniej:
Partia 1 – 1 000 000 PLN,
Partia 2 – 300 000 PLN,
Partia 3 – 1 500 000 PLN,
Partia 4 – 1 400 000 PLN
Partia 5 – 900 000 PLN
Partia 6 – 2 400 000 PLN
Partia 7 – 60 000 PLN
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną partię wymóg posiadania minimalnej ilości środków
finansowych lub zdolności kredytowej sumuje się zgodnie z wymogiem dla konkretnych partii
Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej określono w SIWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie 9.2.2) IDW Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć następujące dokumenty:
1) Prawidłowo wypełniony JEDZ – Część IV – Kryteria kwalifikacji tabela B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
(załącznik nr 3 do SIWZ lub wygenerowany przez Zamawiającego JEDZ w formacie *.xml) oraz złożyć, na
wezwanie Zamawiającego dowody potwierdzające spełnienie tego warunku
W zakresie punktu 10.1.1):
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej
wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie
ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa)
Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej określono w SIWZ

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) Zdolności technicznej lub zawodowej, Określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ.
2. Warunek, o którym mowa w punkcie 9.2.3) IDW zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę (dla każdego zamówienia częściowego
— partii), których wartością i przedmiotem było odpowiednio dla:
a) zamówienia częściowego partii 1 - Dostawa samochodów ciężarowych - hakowców:
— co najmniej jednego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym,
— o wartości dostawy jednego samochodu minimum 450 000 PLN netto
b) zamówienia częściowego partii 2 – Dostawa wózka widłowego:
— co najmniej jednego wózka widłowego będącego przedmiotem dostaw partii 2,
— o wartości dostawy jednego wózka minimum 100 000 PLN netto
c) zamówienia częściowego partii 3 – Dostawa sprzętu rozdrabniającego:
— co najmniej jednej maszyny będącej przedmiotem dostaw partii 3, tj.: mobilnego rozdrabniacza do odpadów
wielkogabarytowych i/lub gałęzi i konarów,
— o wartości dostawy jednej maszyny minimum 1 500 000 PLN netto
d) zamówienia częściowego partii 4 – Dostawa przerzucarki:
— co najmniej jednej bramowej przerzucarka do kompostu będącej przedmiotem dostaw partii 4,
— o wartości dostawy jednej przerzucarki minimum 1 300 000 PLN netto oraz
e) zamówienia częściowego partii 5 – Dostawa sprzętu do doczyszczania kompostu:
— co najmniej jednej maszyny do doczyszczania kompostu będącej przedmiotem dostaw partii 5,
— wartości dostawy jednej maszyny doczyszczającej minimum 900 000 PLN netto
f) zamówienia częściowego partii 6 – Dostawa ładowarek:
— co najmniej jednej ładowarki będącej przedmiotem dostaw partii 5,
— o wartości dostawy jednej ładowarki minimum 800 000 PLN netto
g) zamówienia częściowego partii 7 – Dostawa sprzętu pomocniczego:
— co najmniej 10 kontenerów i/lub koleb będących przedmiotem dostaw partii 7 w ramach jednej lub kilku
dostaw.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono
w poszczególnych podpunktach pkt 9 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według
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średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia jest sobota Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni
kurs NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy
przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
Szczegółowe informacje dotyczące zdolności technicznych i zawodowych określono w SIWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w punkcie 9.2.3). Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć następujące dokumenty:
1) Prawidłowo wypełniony JEDZ – Część IV – Kryteria kwalifikacji tabela C: Zdolność techniczna i zawodowa
(załącznik nr 3 do SIWZ załącznik nr 3 do SIWZ lub wygenerowany przez Zamawiającego JEDZ w formacie
*.xml) oraz złożyć, na wezwanie Zamawiającego dowody potwierdzające spełnienie tego warunku
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów:
W zakresie punktu 10.2.1) IDW:
a) wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat dostarczenia i podmiotów, na rzecz
których dostawy 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
wystawiane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Szczegółowe informacje dotyczące zdolności technicznych i zawodowych określono w SIWZ

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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: 19/11/2018
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Czas lokalny: 13:15

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk, POLSKA

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/10/2018

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

