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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg       Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu     Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Adres pocztowy: Pl. Św. Józefa 5

Miejscowość: Kalisz Kod
pocztowy:

62-800

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych "Orli Staw" - sekretariat

Tel.: +48 62 7635670,
+48 62 7635650

Osoba do
kontaktów: Magdalena Poroś

E-mail: biuro@czystemiasto.pl; biuro@orlistaw.pl Faks: +48 62 7635651

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.czystemiasto.pl; www.orlistaw.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,
w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne (proszę określić):

Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego wraz z urządzeniami
towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

 a) Roboty budowlane  b) Dostawy  c) Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych
form

Kategoria usługi: nr
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy 2004/18/
WE)

Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce
realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług

Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych "Orli
Staw", Orli Staw 2, 62-834
Ceków

Kod NUTS PL416

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Liczba
LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej:

Okres w latach: lub miesiącach:
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):

Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1) Opracowanie Projektu Technologicznego Modernizacji Instalacji do sortowania odpadów komunalnych
zmieszanych pochodzących z gospodarstw domowych oraz zbieranych selektywnie (papier-makulatura,
opakowania), w celu umożliwienia wydzielenia substratu do produkcji paliwa alternatywnego ze strumienia
odpadów balastowych z możliwością odzysku określonych surowców wtórnych.
2) Wykonanie i dostawa nowego wyposażenia zgodnie z wymaganiami SIWZ - w tym dostawa jednego
automatycznego sortera optoelektronicznego.
3) Montaż nowego wyposażenia.
4) Dostosowanie w wymaganym zakresie istniejącego wyposażenia.
5) Wykonanie instalacji zasilania, sterowania i wizualizacji nowego wyposażenia sortowni oraz synchronizacja z
istniejącym systemem sterowania i wizualizacji hali sortowni.
6) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
7) Uruchomienie i rozruch instalacji technologicznej sortowania odpadów komunalnych po modernizacji.
8) Opracowanie instrukcji eksploatacji, instrukcji BHP oraz p.poż. dla instalacji technologicznej sortowania po
modernizacji.
9) Szkolenie personelu w miejscu dostawy (10 pracowników Zamawiającego w Zakładzie dotyczące obsługi,
konserwacji, naprawy w zakresie przedmiotu zamówienia. Szkolenie zakończy się najpóźniej w dniu odbioru
wykonanych prac.
10) Opracowanie Projektu Technologicznego Rozbudowy Instalacji do sortowania o kolejny układ technologiczny
nastawiony na odzysk surowców wtórnych, w skład którego będą wchodziły kolejne sortery optoelektroniczne
(co najmniej 5) zapewniające automatyczny odzysk: a) papieru, b) folii PE, c) PET, d) opakowań twardych PP/
PE, e) kartoników po produktach spożywczych np. Tetra Paku ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych
pochodzących z gospodarstw domowych oraz zbieranych selektywnie (papier-makulatura, opakowania).
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 42990000

Dodatkowe przedmioty 51511000

45259900

42417300

71323200

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)

tak nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie Projektu Technologicznego Modernizacji Instalacji do sortowania odpadów komunalnych
zmieszanych pochodzących z gospodarstw domowych oraz zbieranych selektywnie (papier-makulatura,
opakowania), w celu umożliwienia wydzielenia substratu do produkcji paliwa alternatywnego ze strumienia
odpadów balastowych z możliwością odzysku określonych surowców wtórnych.
2) Wykonanie i dostawa nowego wyposażenia zgodnie z wymaganiami SIWZ - w tym dostawa jednego
automatycznego sortera optoelektronicznego.
3) Montaż nowego wyposażenia.
4) Dostosowanie w wymaganym zakresie istniejącego wyposażenia.
5) Wykonanie instalacji zasilania, sterowania i wizualizacji nowego wyposażenia sortowni oraz synchronizacja z
istniejącym systemem sterowania i wizualizacji hali sortowni.
6) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
7) Uruchomienie i rozruch instalacji technologicznej sortowania odpadów komunalnych po modernizacji.
8) Opracowanie instrukcji eksploatacji, instrukcji BHP oraz p.poż. dla instalacji technologicznej sortowania po
modernizacji.
9) Szkolenie personelu w miejscu dostawy (10 pracowników Zamawiającego w Zakładzie dotyczące obsługi,
konserwacji, naprawy w zakresie przedmiotu zamówienia. Szkolenie zakończy się najpóźniej w dniu odbioru
wykonanych prac.
10) Opracowanie Projektu Technologicznego Rozbudowy Instalacji do sortowania o kolejny układ technologiczny
nastawiony na odzysk surowców wtórnych, w skład którego będą wchodziły kolejne sortery optoelektroniczne
(co najmniej 5) zapewniające automatyczny odzysk: a) papieru, b) folii PE, c) PET, d) opakowań twardych PP/
PE, e) kartoników po produktach spożywczych np. Tetra Paku ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych
pochodzących z gospodarstw domowych oraz zbieranych selektywnie (papier-makulatura, opakowania).

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”
II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:

Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy):

lub Zakres: między a

Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 5 lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Obowiązek wniesienia wadium dotyczyć
będzie jedynie Wykonawców zaproszonych do złożenia oferty.
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.
3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania w terminie przed
zawarciem umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wypłaty zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości nie wyższej
niż 30% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto. W związku z tym, warunkiem udzielenia zaliczki jest
wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia tej zaliczki w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
Główne warunki finansowania dla Projektu "Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi": 69% - ISPA/FS, 31% -
Zamawiający.
1. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury z konta
Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wszelkie płatności będą dokonywane w EUR z
wyjątkiem podatku VAT, którego płatność będzie dokonywana w PLN w kwotach należnych zgodnie z przepisami
prawa polskiego, dotyczacymi stawek VAT.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wypłaty zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości nie wyższej
niż 30% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto. Zaliczka może być wypłacona po:
1) Złożeniu wniosku przez Wykonawcę,
2) Wniesieniu zabezpieczenia,
3) Wystawieniu faktury zaliczkowej po spełnieniu warunków o których mowa w ust. 2.
3. Zaliczka będzie rozliczona (spłacona) poprzez potrącenie z faktury z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia,
wystawionej po podpisaniu, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru wykonanych prac (faktura końcowa).
4. Warunkiem udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia jest wniesienie przez Wykonawcę
zabezpieczenia tej zaliczki w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
5. Zamawiający dokona zapłaty za dostawę sortera optoelektronicznego na podstawie faktury wystawionej
po podpisaniu prze obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie automatycznego sortera
optoelektronicznego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki
udziału w postępowaniu, złożyć, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumenty
potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy mają obowiązek ustanowić Pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące ich współpracę. Ww. porozumienie musi być przedstawione
w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w
oryginale).

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą oraz, którzy spełniają
warunki udziału dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, następujące dokumenty:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z tych wykonawców składa
i dołącza do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niniejsze oświadczenie),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia przedmiotowy dokument składa każdy z tych
wykonawców),
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organuwystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
(w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia przedmiotowy dokument
składa każdy z tych Wykonawców),
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia
przedmiotowy dokument składa każdy z tych Wykonawców),
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnegoubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia przedmiotowy dokument składa każdy z tych Wykonawców),
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia przedmiotowy dokument składa każdy z tych Wykonawców).
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5 –8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z tym, że wprzypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych
osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
2. Stosownie do treści § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”składane (Dz. U. z 2009 roku, Nr 226, poz. 1817), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
1) pkt. 1.2), 1.3), 1.4), 1.6) składa dokument lub dokumenty, wystawione w 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) pkt 1.5) 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 ustawy.
3. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty,o
których mowa powyżej w pkt. 2.1)a) i c) oraz pkt 2.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed
upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Natomiast dokument, o którym
mowa powyżej w pkt. 2.1)b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 2. 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. Postanowienia pkt. 3. znajdują odpowiednie zastosowanie.
5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określonow
pkt. III.2) niniejszego ogłoszenia Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z
dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, wg
któregodokona przeliczenia danych finansowych.
6. Wykonawca zobowiązany jest także do przedłożenia, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia wymagane oświadczenie
należy złożyć w następujący sposób:
- złożenie jednego oświadczenia przez pełnomocnika ustanowionego przez wszystkich Wykonawców, tj. w treści
oświadczenia należy wymienić nazwy, adresy wszystkich Wykonawców, a podpis składa występujący w ich imieniu
pełnomocnik;
- złożenie jednego wspólnego oświadczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, tj. w treści oświadczenia należy wymienić nazwy, adresy wszystkich Wykonawców, a podpisy
składają upełnomocnieni reprezentanci każdego z Wykonawców.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Wykonawca musi spełnić warunek dotyczący
sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający
uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia
w wysokości co najmniej 1 000 000 zł. W
celu wykazania spełniania niniejszego warunku
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opłaconą
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna
i finansowa - w tym celu ww. dokument ma
obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie
tego warunku). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych
przez Zamawiającego, może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie warunku określonego powyżej.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków
zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

1. Wykonawca musi spełnić warunek dotyczący
posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna
niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1) dwóch dostaw, gdzie przedmiotem każdej z nich
jest co najmniej jedna stacjonarna linia do sortowania
odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości
min. 30 000 Mg/rok zlokalizowana w hali, gdzie
w ramach tychże dwóch dostaw przynajmniej
jedna z wymaganych linii została wyposażona
w co najmniej jeden sorter optoelektroniczny o
porównywalnej bądź wyższej wydajności, działający
w porównywalnych warunkach, tj. na odpadach
komunalnych zmieszanych i odpadach zbieranych
selektywnie. Poprzez wykonanie rozumie się co
najmniej opracowanie projektu technologicznego,
produkcję podstawowego wyposażenia, kompletację
pozostałych maszyn i urządzeń, dostawę i
montaż kompletnej instalacji do sortowania,
przeprowadzenie rozruchów potwierdzone Protokołem
Odbioru Końcowego bądź świadectwem przejęcia.
Wykonawca poda ich wartości, opisze szczegółowo
przedmiot wykonanego zamówienia, daty wykonania,
nazwy odbiorców.
2) jednego zamówienia, którego przedmiotem było
co najmniej: a) wykonanie projektu technologicznego
modernizacji funkcjonującej instalacji do sortowania
odpadów komunalnych, b) dostawa wyposażenia
technologicznego w tym m.in. układu przenośników
podających, stacji kompresorów, instalacji elektrycznej
i sterowania, co najmniej jednego sortera
optoelektronicznego o porównywalnych lub wyższych
parametrach i działających w porównywalnych
warunkach, tj. na odpadach komunalnych
zmieszanych i odpadach zbieranych selektywnie oraz
przeznaczonego do odzysku frakcji do produkcji paliwa
alternatywnego z odpadów komunalnych zmieszanych
oraz odzysku papieru mieszanego lub kartonu z
papieru zbieranego selektywnie, oraz odzysku PET
transparentnego lub innego koloru lub PE/PP z
opakowań zbieranych selektywnie c) przeprowadzenie
rozruchów i szkolenie na stacjonarnej, zlokalizowanej
w hali, linii do segregacji odpadów komunalnych

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”zmieszanych pochodzących z gospodarstw domowych
oraz zbieranych selektywnie o przepustowości min.
30 000 Mg/rok na zmianę, o wartości zamówienia co
najmniej 3 000 000, 00 PLN brutto.
3) jednego projektu technologicznego instalacji
do segregacji odpadów komunalnych zmieszanych
pochodzących z gospodarstw domowych oraz
zbieranych selektywnie: o przepustowości min. 30
000 Mg/rok/zmianę zlokalizowanej w hali, o wartości
projektowanej instalacji równej bądź wyższej niż 10
000000,00 PLN brutto, której celem jest zarówno
odzysk surowców wtórnych takich jak: a) papier, b)
folia PE, c) PET, d) opakowania twarde PP/PE, e)
kartoniki po produktach spożywczych np. Tetra Pak,
jak i frakcji do produkcji paliwa alternatywnego oraz
frakcji do biologicznego przetwarzania, wyposażonej
w co najmniej układ powiązanych ze sobą
technologicznie maszyn i urządzeń o porównywalnych
bądź wyższych przepustowościach i parametrach
takich jak: sita bębnowe, kabiny sortownicze, układ
co najmniej sześciu sorterów optoelektronicznych,
separatora balistycznego, systemu załadunku balastu
i prasowania surowców wtórnych, w oparciu o
który, wykonano odpowiednią dokumentację i zostało
wydane pozwolenie na budowę lub zrealizowano
budowę instalacji technologicznej do sortowania
4) jednego zamówienia, polegającego na modernizacji
instalacji do sortowania odpadów komunalnych, gdzie
okres wyłączenia istniejącej instalacji do sortowania w
celu jej modernizacji i ponownego uruchomienia nie
przekraczał 14 dni kalendarzowych.
W celu wykazania spełniania niniejszego warunku
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz
wykonanych dostaw oraz dokument/dokumenty
potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane
należycie. (W przypadku wspólnego ubiegania
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny
potencjał techniczny oraz łączne kwalifikacje i
doświadczenie - w tym celu ww. dokumenty ma
obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w
imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego
warunku).
Zaleca się, aby przedkładane dokumenty
potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców
dostawy zostały wykonane należycie, zawierały, co
najmniej:
a) wskazanie, że Wykonawca składający wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu w niniejszym
postępowaniu realizował dostawy, których dokumenty
dotyczą,
b) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane
były dostawy,
c) wskazanie zakresu dostaw,
d) wskazanie wartości dostaw,
e) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i
zakończenia),
f) wskazanie miejsca wykonania,
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”g) opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt.
b stwierdzającą, że dostawy te zostały wykonane
należycie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Wykonawca musi spełnić warunek dotyczący
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.;
Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony
jeżeli Wykonawca wskaże do uczestnictwa w
wykonywaniu niniejszego zamówienia następujące
osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności:
1) 1 osobę na stanowisku projektanta - technologa
posiadającą wykształcenie wyższe techniczne,
posiadającą co najmniej 10 letnie doświadczenie
zawodowe, w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie
w projektowaniu instalacji technologicznych do
segregacji odpadów komunalnych zmieszanych,
posiadającą doświadczenie jako projektant w
projektowaniu technologii (projekt technologiczny
wraz z wytycznymi budowlanymi) co najmniej
jednego zamówienia, którego przedmiotem było co
najmniej: a) wykonanie projektu technologicznego
modernizacji funkcjonującej instalacji do sortowania
odpadów komunalnych, b) dostawa wyposażenia
technologicznego w tym m.in. układu przenośników
podających, stacji kompresorów, instalacji elektrycznej
i sterowania, co najmniej jednego sortera
optoelektronicznego o porównywalnych lub wyższych
parametrach i działających w porównywalnych
warunkach, tj. na odpadach komunalnych
zmieszanych i odpadach zbieranych selektywnie oraz
przeznaczonego do odzysku frakcji do produkcji
paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych
zmieszanych oraz odzysku papieru mieszanego lub
kartonu z papieru zbieranego selektywnie, oraz
odzysku PET transparentnego lub innego koloru
lub PE/PP z opakowań zbieranych selektywnie ,
c) przeprowadzenie rozruchów i szkolenie, na
stacjonarnej, zlokalizowanej w hali, linii do segregacji
odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących z
gospodarstw domowych oraz zbieranych selektywnie
o przepustowości min. 30 000 Mg/rok na zmianę, o
wartości zamówienia co najmniej 3 000 000, 00 PLN
brutto..
2) 1 osobę na stanowisku kierownika montażu
posiadającą wykształcenie techniczne, posiadającą co
najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym
co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”montażami instalacji technologicznych do segregacji
odpadów komunalnych zmieszanych, posiadającą
doświadczenie jako kierownik montażu co najmniej
jednego zamówienia, którego przedmiotem było co
najmniej:
a) wykonanie projektu technologicznego modernizacji
funkcjonującej instalacji do sortowania odpadów
komunalnych,
b) dostawa wyposażenia technologicznego w
tym m.in. układu przenośników podających, stacji
kompresorów, instalacji elektrycznej i sterowania,
co najmniej jednego sortera optoelektronicznego
o porównywalnych lub wyższych parametrach i
działających w porównywalnych warunkach tj. na
odpadach komunalnych zmieszanych i odpadach
zbieranych selektywnie oraz przeznaczonego do
odzysku frakcji do produkcji paliwa alternatywnego
z odpadów komunalnych zmieszanych oraz odzysku
papieru mieszanego lub kartonu z papieru zbieranego
selektywnie, oraz odzysku PET transparentnego lub
innego koloru lub PE/PP z opakowań zbieranych
selektywnie,
c) przeprowadzenie rozruchów i szkolenie, na
stacjonarnej, zlokalizowanej w hali, linii do segregacji
odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących z
gospodarstw domowych oraz zbieranych selektywnie
o przepustowości min. 30 000 Mg/rok na zmianę, o
wartości co najmniej 3 000 000 PLN brutto.
3) 1 osobę na stanowisku technologa ds. rozruchu
posiadającą wykształcenie techniczne, posiadającą
doświadczenie jako technolog ds. rozruchu jednego
zamówienia, którego przedmiotem było co najmniej:
a) wykonanie projektu technologicznego modernizacji
funkcjonującej instalacji do sortowania odpadów
komunalnych,
b) dostawa wyposażenia technologicznego w
tym m.in. układu przenośników podających, stacji
kompresorów, instalacji elektrycznej i sterowania,
co najmniej jednego sortera optoelektronicznego
o porównywalnych lub wyższych parametrach i
działających w porównywalnych warunkach tj. na
odpadach komunalnych zmieszanych i odpadach
zbieranych selektywnie oraz przeznaczonego do
odzysku frakcji do produkcji paliwa alternatywnego
z odpadów komunalnych zmieszanych oraz odzysku
papieru mieszanego lub kartonu z papieru zbieranego
selektywnie, oraz odzysku PET transparentnego lub
innego koloru lub PE/PP z opakowań zbieranych
selektywnie,
c) przeprowadzenie rozruchów i szkolenie, na
stacjonarnej, zlokalizowanej w hali, linii do segregacji
odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących z
gospodarstw domowych oraz zbieranych selektywnie
o przepustowości min. 30 000 Mg/rok na zmianę, o
wartości co najmniej 3 000 000 PLN brutto.
4) 1 osobę na stanowisku projektanta konstruktora
budowy maszyn i urządzeń posiadającą wykształcenie
techniczne, posiadającą 5 letnie doświadczenie
zawodowe, mogącą potwierdzić udział w wykonaniu
w okresie pięciu ostatnich lat co najmniej
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”dwóch dokumentacji projektowych - warsztatowych
maszyn, urządzeń w szczególności podstawowego
wyposażenia – przenośników, konstrukcji stalowych,
przesypów w tym jednej dotyczącej zamówienia,
którego przedmiotem było co najmniej:
a) wykonanie projektu technologicznego modernizacji
funkcjonującej instalacji do sortowania odpadów
komunalnych,
b) dostawa wyposażenia technologicznego w
tym m.in. układu przenośników podających, stacji
kompresorów, instalacji elektrycznej i sterowania,
co najmniej jednego sortera optoelektronicznego
o porównywalnych lub wyższych parametrach i
działających w porównywalnych warunkach tj. na
odpadach komunalnych zmieszanych i odpadach
zbieranych selektywnie oraz przeznaczonego do
odzysku frakcji do produkcji paliwa alternatywnego
z odpadów komunalnych zmieszanych oraz odzysku
papieru mieszanego lub kartonu z papieru zbieranego
selektywnie, oraz odzysku PET transparentnego lub
innego koloru lub PE/PP z opakowań zbieranych
selektywnie, c) przeprowadzenie rozruchów i
szkolenie, na stacjonarnej, zlokalizowanej w hali, linii
do segregacji odpadów komunalnych zmieszanych
pochodzących z gospodarstw domowych oraz
zbieranych selektywnie o przepustowości min. 30
000 Mg/rok na zmianę, o wartości co najmniej 3
000.0000,00 PLN brutto.
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia winny posiadać wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
Funkcję projektanta technologa i technologa ds.
rozruchu może pełnić jedna osoba, jeśli spełni łącznie
wymagania opisane powyżej.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, a także oświadczenie, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał
techniczny oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie -
w tym celu ww. dokumenty ma obowiązek złożyć ten
lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich
wykazywać będą spełnianie tego warunku).
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu, wraz z
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków
zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi

tak nie
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
W celu pełnego zrealizowania zakresu rzeczowego,
w ramach wniosku o zagospodarowanie oszczędności
powstałych na Projekcie ISPA/FS 2002/PL/16/P/
PE/030 "Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi",
niezbędnym jest zastosowanie procedury ograniczonej
przyspieszonej.

Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak nie

Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców Informacje
Dodatkowe

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców 5

LUB  Przewidywana minimalna liczba a  , jeżeli właściwe,  maksymalna liczba

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie
większa niż 5 Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy wykonali najwięcej zamówień
polegających na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej dwóch dostaw, gdzie przedmiotem każdej z nich jest co najmniej jedna stacjonarna linia
do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości min. 30 000 Mg/rok zlokalizowana
w hali, gdzie w ramach tychże dwóch dostaw przynajmniej jedna z wymaganych linii została wyposażona
w co najmniej jeden sorter optoelektroniczny o porównywalnej bądź wyższej wydajności, działający w
porównywalnych warunkach, tj. na odpadach komunalnych zmieszanych i odpadach zbieranych selektywnie,
potwierdzonych z załączonym do wniosku dokumentem/dokumentami, że zamówienia te zostały wykonane
należycie. Poprzez wykonanie rozumie się co najmniej opracowanie projektu technologicznego, produkcję
podstawowego wyposażenia, kompletację pozostałych maszyn i urządzeń, dostawę i montaż kompletnej
instalacji do sortowania, przeprowadzenie rozruchów potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego bądź
świadectwem przejęcia. Jeżeli, w przypadku zastosowania oceny jak wyżej, kilku Wykonawców zajmie
ostatnie, równorzędne miejsce, Zamawiający zaprosi do dalszego etapu postępowania Wykonawcę, u którego
łączna wartość wykonanych zamówień, spełniających warunki określone przez Zamawiającego powyżej
będzie najwyższa.

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert

tak nie
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))

Najniższa cena
LUB

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą
lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag
nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w
dokumencie opisowym

Kryteria Waga

1. Oferowana cena brutto 80

2. Okres wyłączenia istniejącej linii
segregacji odpadów

20

3.

4.

5.

Kryteria Waga

6.

7.

8.

9.

10.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
UA.341-I-16/10

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak nie

Jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: (dd/mm/rrrr) Godzina:

Dokumenty odpłatne
tak nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta:
Warunki i sposób płatności:
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 08/11/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: (dd/mm/rrrr)

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

inny:

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do: (dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach: LUB dniach:  (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: (dd/mm/rrrr) Godzina:
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

tak nie
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

tak nie
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/030 "Kalisz -
gospodarowanie odpadami stałymi"

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie nieprzekraczającej 20% wartości niniejszego
zamówienia.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2) Wniosek musi być podpisany przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uprawnienie osoby / osób
podpisujących wniosek do jego podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do wniosku.
3) Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka
osób dokumenty wchodzące w skład wniosku muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do wniosku. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru to do wniosku należy
dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
5) Zaleca się, aby wniosek oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników były sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.
2. Forma wniosku.
1) Wniosek i załączniki do wniosku muszą być sporządzone w języku polskim, w 1 egzemplarzu i muszą mieć
formę pisemną.
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3) Zaleca się, aby wniosek i załączniki miały format nie większy niż A4. Zaleca się złożenie większych arkuszy
do formatu A4.
4) Zaleca się, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
załączników miały formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
5) Zaleca się, aby całość wniosku wraz z załącznikami była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
6) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony wniosku i załączniki były ponumerowane i parafowane przez osobę /
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
7) Wszelkie miejsca we wniosku, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie
treści muszą być podpisane lub parafowane przez osobę / osoby podpisującą wniosek.
8) Dokumenty wchodzące w skład wniosku składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby uprawnionej /
osób uprawnionych, z adnotacją ,,za zgodność z oryginałem”. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9) Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę/Wykonawców ubiegających się o udzielenia zamówienia wraz z
wnioskiem muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii (poświadczenie
notariusza musi zostać załączone w oryginale).
10) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”3. Dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian:
w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na warunki
wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144
ustawy w szczególności zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, zmiany
danych teleadresowych oraz zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami.
4. Pozostałe informacje.
1) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
2) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
3) Zamawiający ubiega się o dofinansowanie niniejszego zamówienia w ramach Projektu ISPA/FS 2002/PL/16/
P/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”. Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Zamawiający
zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Termin wykonania zamówienia, harmonogram realizacji inwestycji oraz okres gwarancji jakości. Termin
wykonania zamówienia: w okresie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do 16 maja 2011
roku.
1) Wykonawca dostarczy i przekaże do Zakładu Zamawiającego sorter optoelektroniczny w terminie do 27.grudnia
2010 roku.
2) Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu Projekt Technologiczny Modernizacji Instalacji, nie później niż
do 31 stycznia 2011 roku.
3) Zamawiający w okresie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania Projektu Technologicznego Modernizacji
Instalacji wniesie uwagi do tego projektu.
4) Wykonawca w okresie kolejnych 7 dni kalendarzowych odniesie się do uwag Zamawiającego do Projektu
Technologicznego Modernizacji Instalacji.
5) Zamawiający w okresie kolejnych 7 dni kalendarzowych dokona akceptacji Projektu Technologicznego
Modernizacji Instalacji. W przypadku braku tej akceptacji, Wykonawca wniesie uwagi do tego projektu
technologicznego. W takiej sytuacji powtarza się procedura zawarta w pkt 3 - 4.
6) Zamawiający udostępni halę sortowni i umożliwi rozpoczęcie ewentualnych prac budowlanych i montażu
wyposażenia technologicznego od dnia akceptacji Projektu Technologicznego Modernizacji Instalacji.
7) Zamawiający dokona wyłączenia istniejącej linii segregacji w celu umożliwienia montażu nowego wyposażenia
oraz powiązania technologicznego nowego i istniejącego wyposażenia sortowni, na wniosek Wykonawcy złożony
na 14 dni kalendarzowych przed planowanym wyłączeniem, na czas określony przez Wykonawcę w ofercie, nie
dłuższy jednak niż 10 dni roboczych.
UWAGA:
Zamawiający wymaga , aby Wykonawca wykonał rozwiązanie tymczasowe odbioru frakcji pozostałych po
sortowaniu w kabinach poz. 502-00 oraz 405-00 sortowania, pozwalające na użytkowanie instalacji do sortowania
w czasie prowadzenia montażu. W tym celu należy zabudować na ten czas dodatkowy przenośnik/przenośniki
i skierować te frakcje do kontenera o poj. 32 m3/ boksu, aby ostatecznie przygotować je do transportu na
składowisko. Przerwa w pracy instalacji związana z wykonaniem tego rozwiązania nie może wynieść więcej niż
1 dzień roboczy. Po zakończeniu realizacji montażu wyposażenie wykorzystane na potrzeby tego rozwiązania
należy zdemontować.
8) Wykonawca uruchomi i przeprowadzi rozruch wstępny kompletnej instalacji segregacji odpadów w terminie 2
miesięcy od daty akceptacji Projektu Technologicznego Modernizacji Instalacji.
9) Wykonawca przeprowadzi rozruch końcowy kompletnej instalacji w warunkach normalnej pracy z pełną
przepustowością w terminie 75 dni od daty akceptacji Projektu Technologicznego Modernizacji Instalacji, jednak
nie później niż do dnia 16 maja 2011 r.
10) Wykonawca opracuje Projekt Technologiczny Rozbudowy Instalacji do sortowania o kolejny układ
technologiczny nastawiony na odzysk surowców wtórnych, w skład którego będą wchodziły kolejne sortery
optoelektroniczne (co najmniej 5) zapewniające automatyczny odzysk: a) papieru, b) folii PE, c) PET, d)
opakowań twardych PP/PE, e) kartoników po produktach spożywczych np. Tetra Paku ze strumienia odpadów
komunalnych zmieszanych pochodzących z gospodarstw domowych oraz zbieranych selektywnie (papier-
makulatura, opakowania) w terminie do 15. kwietnia 2011 roku.
11) Odbiór instalacji do sortowania odpadów nastąpi w ostatnim dniu okresu przewidzianego na rozruch końcowy.
12) Zamawiający dopuszcza skrócenie terminów oraz w efekcie przesunięcie terminów kolejnych na wcześniejsze.
Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac związanych z realizacją kontraktu - z wyjątkiem uruchomienia i
rozruchu końcowego - w dni wolne od pracy. Wykonawca w czasie wykonywania prac związanych z realizacją
kontraktu, z uwagi na normalną pracę Zakładu w przeważającej części jego realizacji, zwróci uwagę na
zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa podczas wykonywania prac w zakresie BHP i p. poż.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na oferowany przedmiot zamówienia na
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”okres nie krótszy: niż 24 miesiące od daty podpisania bez zastrzeżeń przez obie strony umowy protokołu odbioru
wykonanych prac, sporządzonego w ostatnim dniu rozruchu końcowego.
6. Podwykonawstwo
1) Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia, pod warunkiem wskazania
powierzonego zakresu w Formularzu Oferty. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec
Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców.
2) Zamawiający nie dopuszcza zlecenia podwykonawcom:
a) opracowania Projektu Technologicznego Modernizacji Instalacji,
b) montażu wyposażenia technologicznego,
c) uruchomienia i rozruchu.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonania zamówienia, aby uzyskać
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
7. Forma komunikacji.
Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy dopuszcza przekazywanie korespondencji (oprócz wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu i załączników do niego) tj. oświadczeń, zawiadomień oraz informacji
pisemnie lub faksem na nr: +48 (62) 7635651. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą
elektroniczną. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Pani Magdalena Poroś i Pan
Grzegorz Suszek.
8. Miejsce, termin i sposób złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
1) Wniosek należy złożyć w sekretariacie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli
Staw 2, 62 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 8 listopada 2010 roku do godz. 10.00.
Wniosek należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę)
należy opisać następująco:
2) Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na „Dostawę, projekt montażu i montaż sortera
optoelektronicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
„Orli Staw”
Nie otwierać przed dniem: 8 listopada 2010 r. godz. 10.05
3) Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

02-676

Kraj: Polska Tel.: +48 224587840

E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700

Adres internetowy (URL):

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj: Tel.:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów
składaniaodwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jegowniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni
- jeżelizostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jegowniesienia
— jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżelizostały
przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone wprzepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargunieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
wterminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub lub
zamieszczeniaspecyfikacji Istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia
jest równa lubprzekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnychwarunków
zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone wprzepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanychna
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytejstaranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych napodstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytejstaranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nieprzesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do
złożeniaoferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później
niż wterminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji
w DziennikuUrzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia
zamówienia wtrybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o
udzieleniuzamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które niezawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawierauzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki
albozapytania o cenę.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacjiistotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin
składaniawniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych / Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

02-676

Kraj: Polska Tel.: +48 224587840

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
27/10/2010  (dd/mm/rrrr)
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres internetowy (URL):
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Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego
wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”ZAŁĄCZNIK B (1)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr  NAZWA

1) KRÓTKI OPIS

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między a Waluta:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
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