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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30794-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Biała Podlaska: Ładowarki czołowe
2013/S 020-030794
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 35A
Osoba do kontaktów: Janusz Bystrzyński
21-500 Biała Podlaska
POLSKA
Tel.: +48 833426071
E-mail: sekretariat@bwikwodkan.pl
Faks: +48 833422913
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bwikwodkan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach
Przedsięwzięcia: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska”.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Biała
Podlaska.
Kod NUTS PL311

29/01/2013
S20
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/20

Dz.U./S S20
29/01/2013
30794-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/20

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia są Dostawy – maszyn / urządzeń do Zakładu Zagospodarowania
Odpadów, realizowanego w ramach Przedsięwzięcia: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla
regionu Biała Podlaska”
W ramach niniejszego zamówienia przewidziano realizację dziewięciu niezależnych Zamówień Częściowych:
1) Zamówienie Częściowe Nr 1 – dostawa ładowarki kołowej czołowej z oprzyrządowaniem
a. ładowarka kołowa czołowa – szt. 1.
2) Zamówienie Częściowe Nr 2 – dostawa ładowarki kołowej teleskopowej z oprzyrządowaniem
a. ładowarka kołowa teleskopowa – szt. 1.
3) Zamówienie Częściowe Nr 3 - dostawa samochodów ciężarowych
a. samochód z urządzeniem hakowym – szt. 2,
b. samochód specjalistyczny do transportu frakcji mokrej – szt.1.
4) Zamówienie Częściowe Nr 4 – dostawa wózków widłowych
a. wózek widłowy z napędem wysokoprężnym – szt. 2,
b. wózek widłowy elektryczny w wersji przeciwwybuchowej – szt. 1.
5) Zamówienie Częściowe Nr 5 – dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem – szt. 1
a. ciągnik rolniczy – szt. 1,
— przyczepa samowyładowcza – szt. 1,
— kosiarka rotacyjna – szt. 1,
— pług do odśnieżania – szt. 1,
— zamiatarka ciągniona z opcją zraszania i szczotką boczną – szt. 1.
6) Zamówienie Częściowe Nr 6 – dostawa prasy stacjonarnej do załadunku kontenerów
a. prasa stacjonarna – szt. 1,
3

b. kontener hakowy do załadunku prasą stacjonarną pojemność minimum 30 m – szt. 5.
7) Zamówienie Częściowe Nr 7 – dostawa belownicy do wyselekcjonowanych odpadów podlegających
recyklingowi
a. belownica do wyselekcjonowanych odpadów podlegających recyklingowi – szt. 1.
8) Zamówienie Częściowe Nr 8 – dostawa rozdrabniarki do frakcji zielonej
a. rozdrabniarka do frakcji zielonej – szt. 1.
9) Zamówienie Częściowe Nr 9 – dostawa kontenerów
3

a. kontener hakowy wielkogabarytowy pojemność minimum 30 m – szt. 11,
3

b. kontener samowyładowczy pojemność minimum 1,2 m – szt. 12.
Przedmiot zamówienia obejmuje również instalację i uruchomienie Dostaw, szkolenie Personelu
Zamawiającego, serwis gwarancyjny i serwis posprzedażny w okresie gwarancyjnym.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43250000, 43261100, 34144510, 34144511, 42415110, 16700000, 16520000, 16310000, 34921100, 42996200,
44613300, 44613800

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
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Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 200 000 euro i poniżej 10 000 000 euro.

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 21 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia:
„Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska” - Zamówienie Częściowe nr 1 - dostawa
ładowarki z oprzyrządowaniem
1)
Krótki opis
Zamówienie Częściowe nr 1 - dostawa ładowarki z oprzyrządowaniem:
a. ładowarka kołowa czołowa - szt.1
Ładowarka przeznaczona do wykonywania prac załadunkowych, transport materiałów, robót budowlanych,
obsługi segmentów technologicznych Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki. Ładowarka winna być dostosowana do
pracy w ciągu całego roku kalendarzowego w warunkach klimatycznych odpowiadających wszystkim porom
roku.
Zamawiający nie dopuszcza dostawy ładowarki, której masa całkowita będzie gwarantowana poprzez montaż
dodatkowego balastu Ładowarka musi być przystosowana do ruchu po drogach publicznych Zamawiający nie
dopuszcza dostawy ładowarki w wersji prototypowej.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43250000, 43261100, 34144510, 34144511, 42415110, 16700000, 16520000, 16310000, 34921100, 42996200,
44613300, 44613800

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 15.4.2013. Zakończenie 15.12.2013

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia:
„Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska” - Zamówienie Częściowe nr 2 - dostawa
ładowarki z oprzyrządowaniem
1)
Krótki opis
Zamówienie Częściowe nr 2 - dostawa ładowarki z oprzyrządowaniem:
a. ładowarka kołowa teleskopowa - szt.1
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Ładowarka przeznaczona do wykonywania prac załadunkowych, transportu materiałów, robót budowlanych,
obsługi segmentów technologicznych Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej teleskopowej. Ładowarka winna
być dostosowana do pracy w ciągu całego roku kalendarzowego w warunkach klimatycznych odpowiadających
wszystkim porom roku. Ładowarka musi być przystosowana do ruchu po drogach publicznych Zamawiający nie
dopuszcza dostawy ładowarki w wersji prototypowej.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43250000, 43261100, 34144510, 34144511, 42415110, 16700000, 16520000, 16310000, 34921100, 42996200,
44613300, 44613800

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 63 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia:
„Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska” - Zamówienie Częściowe nr 3 - dostawa
samochodów ciężarowych
1)
Krótki opis
Zamówienie Częściowe nr 3 - dostawa samochodów ciężarowych:
a. samochód ciężarowy z urządzeniem "hakowym" - szt. 2
b. samochód specjalistyczny do transportu frakcji mokrej - szt.1
Samochód ciężarowy z urządzeniem "hakowym" - Samochód przeznaczony do przewozu kontenerów po
drogach publicznych i wewnątrzzakładowych, utwardzonych, gruntowych i w terenie nieutwardzonym, w
szczególności po odpadach zdeponowanych na kwaterze składowej. Przedmiotem zamówienia jest dostawa
fabrycznie nowego samochodu z zamontowanym przez producenta urządzeniem hakowym lub przedstawiciela
producenta urządzenia hakowego, fabrycznie nowym urządzeniem hakowym. Samochód winien być
dostosowany do pracy w ciągu całego roku kalendarzowego w warunkach klimatycznych odpowiadających
wszystkim porom roku. Zamawiający nie dopuszcza dostawy wersji samochodu i urządzenia hakowego
będących prototypami.
Samochód specjalistyczny do transportu frakcji mokrej - Samochód przeznaczony do zbiórki i transportu
selektywnie zbieranych lub wydzielanych odpadów biodegradowalnych po drogach publicznych i
wewnątrzzakładowych, utwardzonych, gruntowych i w terenie nieutwardzonym, w szczególności po odpadach
zdeponowanych na kwaterze składowej. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu
z zamontowanym przez producenta lub przedstawiciela producenta, fabrycznie nową zabudową do zbiórki i
transportu odpadów biodegradowlanych. Samochód winien być dostosowany do pracy w ciągu całego roku
kalendarzowego w warunkach klimatycznych odpowiadających wszystkim porom roku. Zamawiający nie
dopuszcza dostawy wersji samochodu i urządzenia hakowego będących prototypami.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43250000, 43261100, 34144510, 34144511, 42415110, 16700000, 16520000, 16310000, 34921100, 42996200,
44613300, 44613800

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 15.4.2013. Zakończenie 15.3.2014

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Termin dostawy samochodów jest zróznicowany i wynosi:
Zamówienie Częściowe Nr 3 – dostawa samochodów ciężarowych:
– samochód z urządzeniem hakowym szt.1 - do 63 dni od daty podpisania Umowy + minimum 730 dni okresu
gwarancji i/lub rękojmi
– samochód z urządzeniem hakowym szt.1 - do dnia 15 lipca 2013r od daty podpisania Umowy + minimum 730
dni okresu gwarancji i/lub rękojmi
– samochód specjalistyczny do transportu frakcji mokrej szt.1 - do dnia 15 marca 2014r od daty podpisania
Umowy + minimum 730 dni okresu gwarancji i/lub rękojmi
Część nr: 4
Nazwa: Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia:
„Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska” - Zamówienie Częściowe nr 4 - dostawa
wózków widłowych
1)
Krótki opis
Zamówienie Częściowe nr 4 - dostawa wózków widłowych:
a. wózek widłowy z napędem wysokoprężnym - szt.2
b. wózek widłowy elektryczny w wersji przeciwwybuchowej - szt.1
Wózek widłowy z napędem wysokoprężnym Wózek widłowy przeznaczony do wykonywania prac
transportowych, załadunku i rozładunku materiałów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla
regionu Biała Podlaska.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego spalinowego. Wózek winien być
dostosowany do pracy w ciągu całego roku kalendarzowego w warunkach klimatycznych odpowiadających
wszystkim porom roku. Zamawiający nie dopuszcza dostawy wersji wózka będącego prototypem.
Wózek widłowy elektryczny w wersji przeciwwybuchowej - Wózek widłowy przeznaczony do wykonywania
prac transportowych, załadunku i rozładunku materiałów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów
dla regionu Biała Podlaska, w szczególności obsługi Magazynu Odpadów Niebezpiecznych. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego elektrycznego w wersji przeciw wybuchowej EX:
Strefa 2 IIA T3.
Wózek winien być dostosowany do pracy w ciągu całego roku kalendarzowego w warunkach klimatycznych
odpowiadających wszystkim porom roku. Zamawiający nie dopuszcza dostawy wersji wózka będącego
prototypem.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43250000, 43261100, 34144510, 34144511, 42415110, 16700000, 16520000, 16310000, 34921100, 42996200,
44613300, 44613800

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 15.4.2013. Zakończenie 15.3.2014

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin dostawy wózków jest zróżnicowany i wynosi:
Zamówienie Częściowe Nr 4 – dostawa wózków widłowych:
– wózek widłowy z napędem wysokoprężnym szt.1 - do 63 dni od daty podpisania Umowy + minimum 730 dni
okresu gwarancji i/lub rękojmi
– wózek widłowy z napędem wysokoprężnym szt.1 - do dnia 15 marca 2014r od daty podpisania Umowy +
minimum 730 dni okresu gwarancji i/lub rękojmi
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– wózek widłowy elektryczny w wersji przeciwwybuchowej szt.1 - do dnia 15 marca 2014r od daty podpisania
Umowy + minimum 730 dni okresu gwarancji i/lub rękojmi
Część nr: 5
Nazwa: Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia:
„Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska” - Zamówienie Częściowe nr 5 - dostawa
ciągnika z osprzętem
1)
Krótki opis
Zamówienie częściowe nr 5 - dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem - szt.1
1) ciągnik rolniczy – szt. 1
a. przyczepa samowyładowcza – szt. 1
b. kosiarka rotacyjna – szt. 1
c. pług lemieszowy do odśnieżania – szt. 1
d. zamiatarka ciągniona z opcją zraszania i szczotką boczną – szt. 1
Ciągnik przeznaczony do wykonywania prac transportowych i porządkowo gospodarczych na terenie Zakładu
Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska z wykorzystaniem dostarczonego w ramach
przedmiotu zamówienia osprzętu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz
z kompatybilnym osprzętem: przyczepą samowyładowczą, kosiarką rotacyjną, pługiem do odśnieżania oraz
zamiatarką ciągnioną z opcją zraszania i szczotką boczną. Ciągnik winien być dostosowany do pracy w
ciągu całego roku kalendarzowego w warunkach klimatycznych odpowiadających wszystkim porom roku.
Zamawiający nie dopuszcza dostawy wersji ciągnika i osprzętu peryferyjnego będących prototypami.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43250000, 43261100, 34144510, 34144511, 42415110, 16700000, 16520000, 16310000, 34921100, 42996200,
44613300, 44613800

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 15.4.2013. Zakończenie 31.8.2013

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia:
„Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska” - Zamówienie Częściowe nr 6 - dostawa
prasy stacjonarnej do załadunku kontenerów
1)
Krótki opis
Zamówienie częściowe nr 6 - dostawa prasy stacjonarnej do załadunku kontenerów:
a. prasa stacjonarna do załadunku kontenerów – szt. 1
b. Kontener hakowy specjalistyczny do załadunku prasą stacjonarną zgodny z normą DIN 30722 – szt. 5
Prasa stacjonarna do załadunku kontenerów - Prasa stacjonarna do odpadów przeznaczona do załadunku
wydzielonych grup odpadów w formie skompresowanej do specjalistycznych kontenerów w Zakładzie
Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie
nowej prasy stacjonarnej do załadunku kontenerów. Prasa stacjonarna do odpadów winna być dostosowana
do pracy w ciągu całego roku kalendarzowego w warunkach klimatycznych odpowiadających wszystkim porom
roku. Zamawiający nie dopuszcza dostawy prasy stacjonarnej do odpadów w wersji prototypowej.
Kontener hakowy specjalistyczny do załadunku prasą stacjonarną zgodny z normą DIN 30722 – Kontener
hakowy do odpadów przeznaczona do współpracy z prasą stacjonarną do załadunku i transportu wydzielonych
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grup odpadów w formie skompresowanej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska
i poza Zakładem.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych kontenerów hakowych specjalistycznych do
załadunku prasą stacjonarną zgodny z normą DIN 30722.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43250000, 43261100, 34144510, 34144511, 42415110, 16700000, 16520000, 16310000, 34921100, 42996200,
44613300, 44613800

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 63 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia:
„Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska” - Zamówienie Częściowe nr 7 - dostawa
belownicy
1)
Krótki opis
Zamówienie Częściowe nr 7 - dostawa belownicy
a. Belownica do wyselekcjonowanych odpadów podlegających recyklingowi – szt. 1
Belownica pozioma przeznaczona do belowania surowców wtórnych zbieranych selektywnie (po
doczyszczeniu) oraz wydzielonych na linii sortowniczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała
Podlaska, typu:
- folie,
- papier i tektura,
- opakowania po napojach,
- tworzywa sztuczne,
- zmieszana, nierozdrobniona frakcja energetyczna.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej belownicy poziomej. Zamawiający nie dopuszcza
dostawy belownicy poziomej w wersji prototypowej.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43250000, 43261100, 34144510, 34144511, 42415110, 16700000, 16520000, 16310000, 34921100, 42996200,
44613300, 44613800

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 15.4.2013. Zakończenie 31.10.2013

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia:
„Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska” - Zamówienie Częściowe nr 8 - dostawa
rozdrabniarki
1)
Krótki opis
Zamówienie Częściowe nr 8 - dostawa rozdrabniarki:
a. Rozdrabniarka do frakcji zielonej – szt. 1
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Rozdrabniarka odpadów biodegradowalnych przeznaczona do rozdrabniania i homogenizowania odpadów
biodegradowalnych (zielonych) zbieranych selektywnie i wydzielonych w segmentach technologicznych Zakładu
Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie
nowej rozdrabniarki odpadów biodegradowalnych. Rozdrabniarka odpadów biodegradowalnych winna być
dostosowana do pracy w ciągu całego roku kalendarzowego w warunkach klimatycznych odpowiadających
wszystkim porom roku. Rozdrabniarka odpadów biodegradowalnych musi być przystosowana do ruchu po
drogach publicznych. Zamawiający nie dopuszcza dostawy rozdrabniarki odpadów biodegradowalnych w wersji
prototypowej.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
43250000, 43261100, 34144510, 34144511, 42415110, 16700000, 16520000, 16310000, 34921100, 42996200,
44613300, 44613800

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 15.4.2013. Zakończenie 15.3.2014

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia:
„Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska” - Zamówienie Częściowe nr 9 - dostawa
kontenerów
1)
Krótki opis
Zamówienie Częściowe nr 9 - dostawa kontenerów:
a. kontener hakowy wielkogabarytowy pojemność minimum 30 m3 – szt. 11
b. kontener samowyładowczy pojemność minimum 1,2 m3 – szt. 12
Kontener hakowy wielkogabarytowy pojemność minimum 30 m3 - Kontener przeznaczony do gromadzenia i
transportu odpadów sypkich:
- odpady komunalne,
- złom,
- gruz,
- odpady drzewne,
- makulatura,
- plastik,
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady przemysłowe,
- kompost,
- biostabilizat
przystosowany do transportu za pomocą samochodu hakowego.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych kontenerów. Kontener samowyładowczy pojemność
minimum 1,2 m3 – Kontener przeznaczony do gromadzenia i transportu odpadów:
- złom,
- gruz,
przystosowany do transportu ręcznego i za pomocą wózka widłowego.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych kontenerów.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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43250000, 43261100, 34144510, 34144511, 42415110, 16700000, 16520000, 16310000, 34921100, 42996200,
44613300, 44613800
3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 15.4.2013. Zakończenie 15.12.2014

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin dostawy kontenerów jest zróżnicowany i wynosi:
Zamówienie Częściowe Nr 9 – dostawa kontenerów:
– kontener hakowy wielkogabarytowy pojemność minimum 30 m3 szt. 6 - do 63 dni od daty podpisania Umowy
+ minimum 730 dni okresu gwarancji i/lub rękojmi
– kontener samowyładowczy pojemność minimum 1,2 m3 szt. 6 - do 63 dni od daty podpisania Umowy +
minimum 730 dni okresu gwarancji i/lub rękojmi
– kontener hakowy wielkogabarytowy pojemność minimum 30 m3 szt. 5 - do dnia 15 grudnia 2013r od daty
podpisania Umowy + minimum 730 dni okresu gwarancji i/lub rękojmi
– kontener samowyładowczy pojemność minimum 1,2 m3 szt. 6 - do dnia 15 grudnia 2013r od daty podpisania
Umowy + minimum 730 dni okresu gwarancji i/lub rękojmi

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium
1. Wysokość wadium.
1). Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium
2). Wadium dla każdego Zamówienia Częściowego winno być wniesione odrębnie i wynosi odpowiednio
a) Zamówienie Częściowe Nr 1 – dostawa ładowarki kołowej czołowej z oprzyrządowaniem – 13 000,00 PLN
(trzynaście tysięcy złotych 00/100),
b) Zamówienie Częściowe Nr 2 – dostawa ładowarki kołowej teleskopowej z oprzyrządowaniem – 12 000,00
PLN (dwanaście tysięcy złotych 00/100),
c) Zamówienie Częściowe Nr 3 – dostawa samochodów ciężarowych – 38 000,00 PLN (trzydzieści osiem
tysięcy złotych 00/100),
d) Zamówienie Częściowe Nr 4 – dostawa wózków widłowych – 11 000, 00 PLN (jedenaście tysięcy złotych
00/100),
e) Zamówienie Częściowe Nr 5 – dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem – 7 000, 00 PLN (siedem tysięcy
złotych 00/100),
f) Zamówienie Częściowe Nr 6 – dostawa prasy stacjonarnej do załadunku kontenerów – 3 500,00 PLN (trzy
tysiące pięćset złotych 00/100),
g) Zamówienie Częściowe Nr 7 – dostawa belownicy do wyselekcjonowanych odpadów podlegających
recyklingowi – 12 400,00 PLN (dwanaście tysięcy czterysta złotych 00/100),
h) Zamówienie Częściowe Nr 8 – dostawa rozdrabniarki do frakcji zielonej – 19 000, 00 PLN (dziewiętnaście
tysięcy złotych 00/100),
i) Zamówienie Częściowe Nr 9 – dostawa kontenerów – 4 000,00 PLN (cztery tysiące złotych 00/100).
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 roku Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja i/lub
poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi
następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta
i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz
wskazanie ich siedzib,
b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez
Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu,
c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem,
d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
e) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia,
f) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji
i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy p.z.p., lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn
nie leżących po jego stronie lub Wykonawca, którego ofertę wybrano:
(i) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
(ii) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
(iii) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”;
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
43 2030 0045 1110 0000 0186 2410
w banku: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Oddział Operacyjny w Białej Podlaskiej
Do oferty Zamawiający zaleca dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną „za zgodność z
oryginałem” - przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale
dołączonym do oryginału oferty.
4. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę
jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę.
3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana,
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
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4) Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium
na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po
wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako
najkorzystniejszą.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy p.z.p.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
Ustawy p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie wcześniej niż
w terminie 10 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą oraz nie później niż w dniu podpisania umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN
3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
43 2030 0045 1110 0000 0186 2410 w banku: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Białej
Podlaskiej
4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
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rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta
i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz
wskazanie ich siedzib,
b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez
Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu,
c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem,
d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,
e) zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji
i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
f) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
g) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy p.z.p.
8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Ustawy p.z.p.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30%
wysokości zabezpieczenia.
3) Kwota, o której mowa w ust. 2 powyżej, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatność w PLN. Kontrakt współfinansowany z Funduszu Spójności ze środków Unii Europejskiej
1. Wniosek Wykonawcy o dokonanie zapłaty przez Zamawiającego powinien być złożony na piśmie wraz z
opisem dostarczonej maszyny/urządzenia i wykonywanych usług oraz dokumentami przekazane zgodnie z
Działem próby , badania, testy, odbiory niniejszej Umowy po wypełnieniu zobowiązań wynikających z Umowy do
Zamawiającego w celu jego zatwierdzenia.
2. Wykonawca wystawi fakturę, którą przekaże wraz z opisem dostarczonej maszyny/urządzenia i
wykonywanych usług oraz dokumentami przekazanymi zgodnie z Działem „Próby, badania ,testy, odbiory”
niniejszej Umowy, po zatwierdzeniu wniosku o dokonanie zapłaty przez Zamawiającego.
3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej Umowy, dokonywane będą w PLN na rachunek
bankowy Wykonawcy
4. Stawka podatku VAT, zostanie naliczona i zapłacona w kwotach należnych według przepisów prawa
polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na jego rachunek
bankowy, w terminie 28 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku polskim.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

29/01/2013
S20
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

12/20

Dz.U./S S20
29/01/2013
30794-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

13/20

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (każdy z tych Wykonawców dalej
zwany „Partnerem”) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.
6 IDW oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.
7 IDW, przy czym, dla każdego z Partnerów osobno dokumenty wymienione w punktach 7.1.3), 7.1.4), 7.1.5),
7.1.6), 7.1.7).
3. Potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna
i finansowa Partnerów będą oceniane łącznie, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
4. W przypadku Wykonawców (Partnerów) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Partnerzy
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty. Każdy z Partnerów musi
podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, przedłożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców (Partnerów), która będzie zawierała w swojej treści co najmniej
następujące postanowienia dotyczące:
1). określenia celu i przedmiotu umowy
2). oznaczenia czasu trwania umowy, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia w niniejszym
postępowaniu.
3). ustanowienia lidera (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegający
się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanowiony do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu) i jego
umocowania dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Partnerów razem i każdego z osobna
4). określenia wspólnej i solidarnej odpowiedzialności Partnerów względem Zamawiającego w zakresie
przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu
5). określenia zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego Partnera
9. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.
III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
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2) posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W szczególności
Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniane będą ich łączna wiedza i doświadczenie):
a) Zamówienie Częściowe Nr 1 – dostawa ładowarki kołowej czołowej z oprzyrządowaniem:
— Wykonać, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, dostawę, co najmniej jednej ładowarki kołowej czołowej o mocy
3

minimum 160 kW z łyżką o pojemności minimum 3,0 m ,
b) Zamówienie Częściowe Nr 2 – dostawa ładowarki kołowej teleskopowej z oprzyrządowaniem:
— Wykonać, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, dostawę, co najmniej jednej ładowarki kołowej teleskopowej o mocy
minimum 90 kW i maksymalnym udźwigu minimum 2,4 Mg,
c) Zamówienie Częściowe Nr 3 – dostawa samochodów ciężarowych:
— Wykonać, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, dostawę, co najmniej dwóch samochodów ciężarowych trzyosiowych
z zabudową urządzeniem hakowym o nośności minimum 20 Mg każdy,
— Wykonać, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, dostawę, co najmniej jednego samochodu ciężarowego z zabudową
do transportu frakcji mokrej,
d) Zamówienie Częściowe Nr 4 – dostawa wózków widłowych:
— Wykonać, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, dostawę, co najmniej dwóch wózków widłowych z napędem
wysokoprężnym o udźwigu minimum 1,5 Mg każdy,
— Wykonać, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, dostawę, co najmniej jednego wózka widłowego z napędem
elektryczny w wersji przeciwwybuchowej o udźwigu minimum 1,5 Mg,
e) Zamówienie Częściowe Nr 5 – dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem:
— Wykonać, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, dostawę, co najmniej jednego ciągnika rolniczego o mocy minimum
80 kW wyposażonego w WOM przedni i tylni oraz TUZ przedni i tylni,
f) Zamówienie Częściowe Nr 6 – dostawa prasy stacjonarnej do załadunku kontenerów:
— Wykonać, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, dostawę, co najmniej jednej prasy stacjonarnej do załadunku
kontenerów wraz z kontenerem dołączanym manualnie lub automatycznie, o sile prasowania minimum 30Mg,
g) Zamówienie Częściowe Nr 7 – dostawa belownicy do wyselekcjonowanych odpadów podlegających
recyklingowi:
— Wykonać, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, dostawę, co najmniej jednej belownicy poziomej o sile zgniotu
minimum 70Mg,
h) Zamówienie Częściowe Nr 8 – dostawa rozdrabniarki do frakcji zielonej:
— Wykonać, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, dostawę, co najmniej jednej rozdrabniarki szybkoobrotowej do
odpadów biodegradowalnych „zielonych”, jednowałowej z wahliwie zainstalowanymi młotkami rozdrabniającymi
oraz nożami rozdrabniającymi, o wydajności minimum 20t/h,
i) Zamówienie Częściowe Nr 9 – dostawa kontenerów:
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— Wykonać, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, dostawę, co najmniej jedenastu kontenerów hakowych
3

wielkogabarytowych o pojemności minimum 30 m każdy,
— Wykonać, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, dostawę, co najmniej dwunastu kontenerów samowyładowczych o
3

pojemności minimum 1,2 m każdy.
Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie niniejszego
zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna
sytuacja ekonomiczna i finansowa):
a) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej:
i. Zamówienie Częściowe Nr 1 – dostawa ładowarki kołowej czołowej z oprzyrządowaniem – 700 000 PLN
(siedemset tysięcy złotych);
ii. Zamówienie Częściowe Nr 2 – dostawa ładowarki kołowej teleskopowej z oprzyrządowaniem – 650 000 PLN
(sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
iii. Zamówienie Częściowe Nr 3 – dostawa samochodów ciężarowych – 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych);
iv. Zamówienie Częściowe Nr 4 – dostawa wózków widłowych - 600 000 PLN (sześćset tysięcy złotych);
v. Zamówienie Częściowe Nr 5 – dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem –400 000 PLN (czterysta tysięcy
złotych);
vi. Zamówienie Częściowe Nr 6 – dostawa prasy stacjonarnej do załadunku kontenerów – 200 000 PLN
(dwieście tysięcy złotych);
vii. Zamówienie Częściowe Nr 7 – dostawa belownicy do wyselekcjonowanych odpadów podlegających
recyklingowi – 650 000 PLN (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
viii. Zamówienie Częściowe Nr 8 – dostawa rozdrabniarki do frakcji zielonej – 1 000 000 PLN (jeden milion
złotych);
ix. Zamówienie Częściowe Nr 9 – dostawa kontenerów – 250 000 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy
złotych).
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych
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.
3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełniania/nie
spełniania”.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono
w poszczególnych podpunktach pkt 6 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według
średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/
Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
5. Jeżeli dniem ukazania się ogłoszenia będzie dzień, w którym średni kurs (tabela A) Narodowego Banku
Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) nie jest publikowany, to dane
finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku
Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu roboczym
poprzedzającym dzień ukazania się ogłoszenia.
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Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie 6 IDW oraz w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy p.z.p. stosownie do treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do przedłożenia
następujących dokumentów:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu w trybie art. 22. ust 1. Ustawy
p.z.p., sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być
przedmiotowe oświadczenia złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane) przez wszystkich uczestników ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia),
2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu w trybie art. 24. ust
1. Ustawy p.z.p., sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich),
3) aktualnego odpisu 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 p.z.p., wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy p.z.p., (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich);
4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
5) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Ustawy
p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
Uwaga:
Zgodnie z brzmieniem §2 ust. 2 Rozporządzenia, jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy p.z.p., mają
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich
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zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy p.z.p., wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku 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.
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy
p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
8) wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 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 i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie), sporządzonego według
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 (załącznik 4a – jeżeli dotyczy) do niniejszej IDW;
9) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniana będzie
ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku),
Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2c Ustawy p.z.p., jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy p.z.p., polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy p.z.p., a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w ust 7.1.2) - 7.1.7) niniejszej IDW
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający
wymaga przedłożenia informacji, o której mowa powyżej w pkt 7.1.9), dotyczącej tych podmiotów
4. Stosownie do treści § 4.1 Rozporządzenia:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.3), 7.1.4), 7.1.5), 7.1.7), 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;
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2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 7.1.6), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy p.z.p.;
3) dokumenty, o których mowa w 7.4.1)a), 7.4.1)c) oraz 7.4.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) dokument, o którym mowa w 7.4.1)b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
5) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 7.4.1) oraz 7.4.2), 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. Wymogi dotyczące ważności dokumentów –
określone w 7.4.3) oraz 7.4.4) – stosuje się odpowiednio;
6) Dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez
Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w 7.2. i 7.3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
8) Jeżeli składane dokumenty są sporządzone w języku obcym Zamawiający żąda załączenia ich tłumaczenia
na język polski.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Oferowana cena. Waga 80
2. Okres gwarancji. Waga 20

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne
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IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
JRP/ZZOBP-1/2013

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.3.2013 - 11:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12.3.2013 - 11:30
Miejscowość:
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska pokój nr
200.

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

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Dostawa maszyn i urządzeń do Zakładu
Zagospodarowania Odpadów realizowanego w ramach Przedsięwzięcia; "Budowa Zakładu Zagospodarowania
Odpadów dla regionu Biała Podlaska" jest dofinansowywane z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

VI.3)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
Zawarcie umowy:
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy p.z.p.,
w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy p.z.p., albo 15 dni – jeżeli
zostało przesłane w inny sposób.
2. Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy p.z.p. nie stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej; oraz
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie
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3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Umowa jest zawarta na czas oznaczony wskazany w części II niniejszej SIWZ;
5. Zamawiający zgodnie z art. 144 Ustawy p.z.p. przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub
terminie wykonania w przypadku wystąpienia następujących warunków:
1) z powodu zmiany prawa Rzeczpospolitej Polskiej pod warunkiem wprowadzenia zmiany prawa
wprowadzonego przez władzę ustawodawczą lub wykonawczą
2) zmiany terminu wykonania zamówienia pod warunkiem:
a. zmiany terminu zakończenia pozostałych kontraktów w ramach których realizowane jest Przedsięwzięcie
„Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska”
b. ustanowienia stanu klęski żywiołowej
c. wystąpienia awarii środowiskowej
d. wystąpienia siły wyższej zgodnie z definicją zawartą w Podręczniku „Warunki kontraktu na urządzienia i
budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych
projektowanych przez Wykonawcę”, COSMOPOLI Wydanie angielsko-polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego
wydania FIDIC 1999) – ISBN 83-86810-13-0
e. wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy
6. Umowa podlega unieważnieniu:
1) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Ustawy p.z.p.,
2) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
7. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane zostały w części II niniejszej SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.1.2013
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