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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunalny Sp z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 830036219
Adres pocztowy: ul. Komunalna 1
Miejscowość: Stalowa Wola
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 37-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Brygida Koszycka
E-mail: bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl
Tel.: +48 158423412
Faks: +48 158421950
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzk.stalowa-wola.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem linii technologicznej dla Zakładu Mechaniczno- Biologicznego
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZMBPOK) w Stalowej Woli
Numer referencyjny: ZP.271.Pzp.11.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem linii technologicznej dedykowanej
do ZMBPOK w Stalowej Woli w celu modernizacji istniejącej sortowni poprzez jej doposażenie.
1) Podstawowe elementy składowe linii to m.in.:
separator balistyczny rozdzielający frakcję przestrzenną od płaskiej,
separatory optopneumatyczne,
komplet przenośników taśmowych i konstrukcji wsporczych
kabina sortownicza wraz z wyposażeniem.
2) Szczegółowy zakres zamówienia określają :
Załącznik nr 1 do SIWZ– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3) W ramach zamówienia należy również powiązać nowe elementy linii sortowniczej
z istniejącym układem sortowniczym, wykonać system wizualizacji i sterowania (SCADA) obejmujący
zarówno dotychczasowe wyposażenie Zakładu jak i dostarczane w tym zamówieniu oraz wykonać rozruch
technologiczny linii.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42417200 Przenośniki
45222100 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
51100000 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
51500000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stalowa Wola

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem linii technologicznej dedykowanej
do ZMBPOK w Stalowej Woli w celu modernizacji istniejącej sortowni poprzez jej doposażenie.
1) Podstawowe elementy składowe linii to m.in.:
separator balistyczny rozdzielający frakcję przestrzenną od płaskiej,
separatory optopneumatyczne,
komplet przenośników taśmowych i konstrukcji wsporczych
kabina sortownicza wraz z wyposażeniem.
2) Szczegółowy zakres zamówienia określają :
Załącznik nr 1 do SIWZ– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3) W ramach zamówienia należy również powiązać nowe elementy linii sortowniczej
z istniejącym układem sortowniczym, wykonać system wizualizacji i sterowania (SCADA) obejmujący
zarówno dotychczasowe wyposażenie Zakładu jak i dostarczane w tym zamówieniu oraz wykonać rozruch
technologiczny linii.
2. Zamawiający zastrzega kluczową części zamówienia, którą wykonać winien Wykonawca składający ofertę w
postępowaniu (samodzielnie/ w ramach własnych zasobów), polegającą na: montażu i uruchomieniu urządzeń
SEPARATORA BALISTYCZNEGO rozdzielającego frakcję przestrzenną od płaskiej
3. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem dostaw i działań opracowanym przez Wykonawcę,
który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez
Zamawiającego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj separatora balistycznego / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj przenośnika bunkrowego / Waga: 14
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji i rękojmi / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Naprawa - czas reakcji serwisu / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.02.00-00-0021/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiajacy przewiduje
stosowanie procedury określonej w art. 24 aa ustawy PZP. Jako fakultatywne przesłanki wykluczenia
Zamawiający stosował będzie przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1,2,4,8 ustawy Pzp. Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konta na ePUAP.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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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. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca na
wezwanie zamawiającego przedkłada:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, 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) odpisu 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;
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 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 1:
1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
2) ppkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
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lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwart
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w
wysokości min. 3 000 000,00 zł
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:
1) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca winien wykazać wykonanie w ostatnich 5 latach zakończonej co najmniej jednej modernizacji linii
technologicznej sortowania odpadów, polegającej na dostawie i montażu:
co najmniej jednego separatora balistycznego rozdzielającego frakcję przestrzenną od płaskiej oraz co najmniej
dwóch separatorów optopneumatycznych, i połączeniu ich współdziałającymi przenośnikami w ciąg sortowniczy
z zastosowaniem systemu sterowania SCADA.
lub
co najmniej jednego separatora balistycznego rozdzielającego frakcję przestrzenną od płaskiej oraz co najmniej
jednego separatora optopneumatycznego folii (frakcja 2D), i połączeniu ich współdziałającymi przenośnikami w
ciąg sortowniczy z zastosowaniem systemu sterowania SCADA.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:
1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były 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 lub inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy będącą integralną częścią SIWZ. Zamawiający poza
możliwością zmiany umowy na podst. art. 144 ust. 1 pkt. 2,3,4,5,6, ustawy Pzp przewiduje również możliwość
zmian umowy, w następujących okolicznościach:
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wybory Wykonawcy, z zastrzeżeniem ustępów niniejszego paragrafu.
2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy poprzez zmniejszenie zakresu
przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy – z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia - ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi
według zasad określonych w ust.5 .
3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie
terminu wykonanie dostaw/rob
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.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Oferty należy składać elektronicznie: https://epuap.gov.pl/wps/portal /mzkstwola/SkrytkaESP za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na miniPortalu.

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.W celu zweryfikowania czy wykonawca należy do grupy
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kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020
r. poz.1076), wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przedkłada:oświadczenie wykonawcy o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym (MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli),
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: miniPortalu https://
miniportal.uzp.gov.pl/,elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal /mzkstwola/
SkrytkaESP,lub poczty elektronicznej. Na ofertę
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki wyłącznie w formie elektronicznej, wypełnione i
podpisane przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
1) formularz ofertowy;
2) formularz asortymentowo-cenowy– wypełniony i podpisany przez wykonawcę
2. Wykonawca wraz z ofertą winien przesłać wyłącznie w formie elektronicznej wypełnione
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym::
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę;
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wypełniony i podpisany przez podmiot oddający zasoby ( jeżeli
dotyczy);
3) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy);
4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/12/2020

