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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129777-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Lubań: Zamiatarki drogowe
2018/S 059-129777
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Bankowa 8
Lubań
59-800
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Browarczyk
Tel.: +48 664153696
E-mail: piotr.browarczyk@zgiukluban.pl
Faks: +48 756711254
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zgiuk.luban.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zgiuk.luban.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 100 % własności Gminy Miejskiej Lubań

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

Nazwa:
Zakup maszyn technologicznych - zamiatarki w ramach projektu.

II.1.2)

Główny kod CPV
34921100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Dostawa maszyn technologicznych - zamiatarki w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania
odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych
instalacji zagospodarowania odpadów - etap I”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w
załączniku.
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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu, ul. Bazaltowa 1.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa maszyn technologicznych - zamiatarki w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania
odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych
instalacji zagospodarowania odpadów - etap I”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w
załączniku.

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 16/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa – „Środowisko i zasoby”, Działanie 4.1- „Gospodarka
Odpadami”:RPDS.04.01.00-02-0002/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
wykonawcę:
a) Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie złożone
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
Wykonawcę:
a) Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie złożone
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez.Wykazanie, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie) wykonali w sposób należyty i prawidłowy co najmniej jednej dostawy odpowiadającej przedmiotowi
zamówienia: zamiatarki.3.2) potencjał techniczny, o określonych parametrach którym dysponuje wykonawca,
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie/ dysponowanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
oddalonego nie więcej niż 200 km od siedziby zamawiającego lub też wykonawca zagwarantuje autoryzowaną
obsługę (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). Przez autoryzowaną obsługę rozumie się dostęp do
autoryzowanej stacji serwisowej (lub mobilnego serwisanta) zdolnej do dokonania napraw wszelkich możliwych
uszkodzeń maszyny.
Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
wykonawcę:
a) Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były dokonywane oraz
dane dotyczące podstawy dysponowania wymaganym potencjałem technicznym ze wskazaniem ich lokalizacji
itp. - sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika do SIWZ,
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i
oświadczenie złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie
spełnia.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

24/03/2018
S59
http://ted.europa.eu/TED

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

3/5

Dz.U./S S59
24/03/2018
129777-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/5

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/04/2018
Czas lokalny: 11:00

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/04/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań, Sala Konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2018
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