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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450393-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Bielsko-Biała: Maszyny przemysłowe
2018/S 199-450393

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
ul. Krakowska 315 d
Bielsko-Biała
43-300
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wolak - Danecka
Tel.:  +48 338297590
E-mail: poczta@zgo.bielsko.pl 
Faks:  +48 338297592
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgo.bielsko.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zgo.bielsko.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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów poprzez doposażenie instalacji sortowniczej w
nowe maszyny i urządzenia
Numer referencyjny: 4/ZP/ZGO/2018

II.1.2) Główny kod CPV
42000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:poczta@zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji mechanicznego
przetwarzania odpadów poprzez doposażenie instalacji sortowniczej w nowe maszyny i urządzania" -
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż nowych urządzeń wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz
systemem dojść i podestów, jak również powiązanie technologiczne i konstrukcyjne, włączenie do istniejących
systemów sterowania i wizualizacji linii technologicznej oraz do istniejącego systemu sterowania separatorów
optycznych, a ponadto rozruch dostarczonego uzupełniającego wyposażenia linii technologicznej sortowni
odpadów i ponowne uruchomienie całej linii technologicznej sortowania odpadów po przeprowadzonej
rozbudowie. Modyfikacje i dostosowanie systemu zasilania urządzeń, sterowania, wizualizacji i oprogramowania
w sposób zapewniający włączenie nowych urządzeń w układ sterowania całej instalacji sortowania
odpadów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ - OPZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42417310
45311000
45315100
45259900
71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji mechanicznego
przetwarzania odpadów poprzez doposażenie instalacji sortowniczej w nowe maszyny i urządzania."
W zakresie przedmiotu zamówienia zawarte są następujące podstawowe zadania: Zadanie nr 1. Skierowanie
frakcji >300 mm z sita bębnowego do nowej kabiny sortowniczej w celu zapewnienia możliwości manualnego
wysortowania frakcji surowcowych, Zadanie nr 2. Skierowanie pozytywnie wydzielonej frakcji tworzywowej
po separatorze optycznym frakcji RDF do separacji balistycznej w celu zwiększenia poziomu odzysku
do recyklingu tworzyw sztucznych, Zadanie nr 3. Doposażenie układu sortowania tworzyw sztucznych
3D o dodatkowy separator optyczny PET w celu poprawy płynności sortowania tworzyw sztucznych 3D
oraz automatycznego wydzielenia dodatkowych dwóch rodzajów surowców do recyklingu, Zadanie nr 4.
Automatyczny załadunek surowców przed podaniem do układu prasowania.
Pozostały, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w części II SIWZ - OPZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 195
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.7 ustawy. W związku z tym,
że przedmiotowa realizacja jest rozbudową istniejącej linii technologicznej Zamawiający zaleca i umożliwi
Wykonawcom, przed złożeniem ofert, dokonanie wizji lokalnej obiektów, których dotyczy przedmiot zamówienia.
Termin wizji lokalnej i szczegóły jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia.

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:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymogów w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
a) osiągnął łącznie minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem (tj. projektowanie dostawa,
montaż i rozruch kompletnych instalacji sortowania odpadów komunalnych zakończonych odbiorem) za ostatnie
trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres - w wysokości nie
mniejszej niż 8 000 000 PLN netto,
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000 PLN,
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 4 000 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okr. ostat. 3 lat przed upł. ter. składania ofert, a jeżeli okres
prowadz. działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował:
1) 3 zamówienia, których przedmiotem było wykonanie projektu technologicznego modernizacji instalacji do
sortowania odpadów komunalnych o przepustowości min. 20 Mg/godz. dla odpadów komunalnych zmieszanych
lub min. 6 Mg/godz. dla odpadów komunalnych pochodzących ze zbiórki selektywnej oraz wykonanie
takiej modernizacji z uwzględnieniem i wykorzystaniem urządzeń będących w posiadaniu i wcześniejszym
użytkowaniu przez Zamawiającego, tj. w szczególności: kabiny wstępnego sortowania, sita bębnowego,
przenośników, kabiny zasadniczego sortowania, automatycznej prasy belującej. - musi on obejmować
m.in.montaż i rozruch kompletnej instalacji sortowania odpadów komunalnych zakończony odbiorem, aby w
ramach zamówienia zostały zabudowane min. następujące urządzenia: separator optyczny przeznaczony
do automatycznego sortowania tworzyw twardych 3D wydzielonych przez separator balistyczny tworzyw



Dz.U./S S199
16/10/2018
450393-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 7

16/10/2018 S199
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 7

sztucznych o szer. min. 2000 mm, komplet przenośników taśmowych, podających oraz przyspieszających
do separatorów optycznych, urządzenie magazynujące z automatycznym załadunkiem i wyładunkiem,
kabina sortownicza przeznaczona do doczyszczania automatycznie wydzielonych frakcji surowcowych przez
zabudowany separator optyczny tworzyw twardych 3D, a ponadto, aby w ramach zamówienia został wykonany
lub poddany modernizacji/modyfikacji: system sterowania i wizualizacji linią technologiczną sortowania
odpadów, system sterowania i wizualizacji pracy separatorów optycznych.Wymaga się, aby linia technologiczna
po ukończeniu modernizacji, była wyposażona min.w następujące urządzenia: rozrywarkę worków, kabinę
wstępnego sortowania, sito bębnowe do klasyfikacji odpadów, nadtaśmowy separator metali żelaznych
separator metali nieżelaznych separator optyczny wydzielenia mieszaniny tworzyw sztucznych, separator
balistyczny zastosowany do rozdzielenia mieszaniny tworzyw sztucznych po ich wydzieleniu optycznym
z odpadów komunalnych, separator optyczny wydzielenia papieru z odpadów urządzenie o szerokości
roboczej min. 2000 mm, kabiny sortownicze, w tym kabiny przeznaczone do kontroli jakości i doczyszczania
wszystkich optycznie wydzielonych frakcji do recyklingu, kabinę pozytywnego manualnego sortowania
frakcji nadsitowej, prasę belującą umożliwiającą prasowanie frakcji materiałowych kierowanych do odzysku -
stację sprężonego powietrza wyposażoną w min. dwie sprężarki i osuszacz, automatyczną stację załadunku
balastu. 2) 2 zamówienia, których przedmiotem była dostawa, montaż, dobór i optymalizacja parametrów
pracy separatora optycznego, włączając tworzenie źródłowego oprogramowania separatora optycznego
dostosowanego do potrzeb wynikających ze specyfiki instalacji oraz przeprowadzenie rozruchów urządzeń z
potwierdzeniem zakładanych efektów, tj. efektywności (skuteczność wydzielania i czystości) sortowania danej
frakcji materiałowej wynoszącej min. 80 % zakończone uruchomieniem, rozruchem i uzyskaniem dokumentu
potwierdzającego należyte wykonanie dla każdego zamówienia, przeznaczonego do wydzielania tworzyw
sztucznych twardych 3D po separacji balistycznej o szerokości roboczej min. 2000 mm wraz z włączeniem
tego separatora do systemu sterowania i wizualizacji grupy co najmniej ośmiu separatorów optycznych
zabudowanych na tej samej linii sortowniczej.
III.I.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
dysponuje: osobą do f-cji Projektant Technolog instalacji do sortownia odpadów, osobą do do f-cji Projektanta
– konstruktora budowy maszyn i urządzeń, osobą do f-cji Projektanta – konstruktora, osobą do f-cji Kierownika
montażu linii technologicznej, 2 osobami do f-cji Specjalista ds. montażu, uruchomienia, optymalizacji oraz
serwisu separatorów optycznych, osobą do f-cji Specjalisty ds. rozruchów technologicznych dla sortowni (zob.
4.2.4 SIWZ).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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
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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
Czas lokalny: 09:30

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
Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
W siedzibie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała
(Budynek Administracyjny)

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:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 4 i pkt 8. ustawy, oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu wskazane w rozdziale 4 SIWZ.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
O których mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 5
SIWZ.
Katalog dokumentów niezbędnych do złożenia wraz z ofertą określony został w pkt. 7.16 SIWZ.
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy,
jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Zamawiający zastrzega sobie, że skorzysta z procedury zwartej w art. 24 aa czyli najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów
wskazanych w pkt. 5.3 SIWZ.
W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium.
W niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane
dalej „korespondencją") Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać zadanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.
W taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8. Terminy wniesienia odwołania:
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1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.
1) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U.poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2018
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