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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154799-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Koszalin: Maszyny przemysłowe
2022/S 060-154799
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski
Adres pocztowy: Rynek Staromiejski 6-7
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Miszewska, Urząd Miejski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Adama Mickiewicza
26, 75-004 Koszalin, pokój nr 24
E-mail: emilia.miszewska@um.koszalin.pl
Tel.: +48 943488656
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.koszalin.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.koszalin.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

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz
ulegającymi biodegradacji
Numer referencyjny: BZP-8.271.1.14.2022.EM

II.1.2)

Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu
odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji, w podziale na 8 zadań:
Zadanie nr 1: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki szkła;
Zadanie nr 2: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów BIO;
Zadanie nr 3: Dostawa pojazdu z napędem CNG do zbierania szkła;
Zadanie nr 4: Dostawa pojazdu z napędem CNG do zbierania odpadów wielkogabarytowych;
Zadanie nr 5: Dostawa pojazdu z napędem CNG z myjką pojemników, do zbierania odpadów BIO;
Zadanie nr 6: Modernizacja i rozbudowa sortowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w
Sianowie;
Zadanie nr 7: Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów
w Sianowie;
Zadanie nr 8: Modernizacja podczyszczalni ścieków w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 24 352 032.52 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 1: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki szkła
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników do selektywnej zbiórki szkła.
1) Pojemniki muszą być fabrycznie nowe, nieeksploatowane.
2) Pojemniki należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. siedziby Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin.
3) Ilość pojemników 4 000 sztuk.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do Rozdziału II SWZ.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy; dostawy będą odbywać się
sukcesywnie od początku 10-go miesiąca trwania umowy – przy czym ostatnia partia zostanie dostarczona w
12 miesiącu trwania umowy.

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
Wartość bez VAT: 318 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria udzielenia zamówienia:
1) Cena – 60%
2) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia – 30%
3) Skrócenie terminu każdej dostawy – 10%

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 2: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów BIO
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów BIO.
1) Pojemniki muszą być fabrycznie nowe, nieeksploatowane.
2) Pojemniki należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. siedziby Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin.
3) Ilość pojemników 4 000 sztuk.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2 do Rozdziału II SWZ.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy; dostawy będą odbywać się
sukcesywnie od początku 10-go miesiąca trwania umowy – przy czym ostatnia partia zostanie dostarczona w
12 miesiącu trwania umowy.

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
Wartość bez VAT: 318 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 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
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Opcje: nie
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria udzielenia zamówienia:
1) Cena – 60%
2) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia – 30%
3) Skrócenie terminu każdej dostawy – 10%

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 3: Dostawa pojazdu z napędem CNG do zbierania szkła
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34144510 Pojazdy do transportu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu z silnikiem CNG do selektywnej zbiórki szkła.
1) Pojazd wraz z zabudową (nadwoziem) musi być wykonany z materiałów fabrycznie nowych.
2) Pojazd należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. siedziby Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin.
3) Silnik pojazdu zasilany CNG*.
* Dostarczony pojazd musi spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych (Dz.U.2021.110 t.j. z późniejszymi zmianami).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 3 do Rozdziału II SWZ.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

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
Wartość bez VAT: 760 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

25/03/2022
S60
https://ted.europa.eu/TED

4 / 20

Dz.U./S S60
25/03/2022
154799-2022-PL

5 / 20

Kryteria udzielenia zamówienia
1) Cena – 60%
2) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na zabudowę (nadwozie) – 20%
3) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na podwozie – 20%
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 4: Dostawa pojazdu z napędem CNG do zbierania odpadów wielkogabarytowych
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34144510 Pojazdy do transportu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu z napędem CNG do zbierania odpadów wielkogabarytowych.
1) Pojazd wraz z zabudową (nadwoziem) musi być wykonany z materiałów fabrycznie nowych.
2) Pojazd należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. siedziby Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin.
3) Silnik pojazdu zasilany CNG*.
* Dostarczony pojazd musi spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych (Dz.U.2021.110 t.j. z późniejszymi zmianami).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 4 do Rozdziału II SWZ.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

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
Wartość bez VAT: 760 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria udzielenia zamówienia:
1) Cena – 60%
2) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na zabudowę (nadwozie) – 20%
3) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na podwozie – 20%

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 5: Dostawa pojazdu z napędem CNG z myjką pojemników, do zbierania odpadów BIO
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34144510 Pojazdy do transportu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu z napędem CNG z myjką pojemników, do zbierania odpadów
BIO.
1) Pojazd wraz z zabudową (nadwoziem) musi być wykonany z materiałów fabrycznie nowych.
2) Pojazd należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. siedziby Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin.
3) Silnik pojazdu zasilany CNG*.
* Dostarczony pojazd musi spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych (Dz.U.2021.110 t.j. z późniejszymi zmianami).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 5 do Rozdziału II SWZ.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

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
Wartość bez VAT: 1 070 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria udzielenia zamówienia:
1) Cena – 60%
2) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na zabudowę (nadwozie) – 20%
3) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na podwozie – 20%

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 6: Modernizacja i rozbudowa sortowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w
Sianowie
Część nr: 6
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
42914000 Urządzenia do recyklingu
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45222000 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei
podziemnej
45222100 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa istniejącej sortowni odpadów zlokalizowanej na
terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 6 do Rozdziału II SWZ.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

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
Wartość bez VAT: 8 815 166.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria udzielenia zamówienia"
1) Cena – 60%
2) Parametry techniczne maszyn i urządzeń – 20%
3) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady – 20%

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 7: Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów
w Sianowie
Część nr: 7
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
42914000 Urządzenia do recyklingu
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45222100 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa istniejącej kompostowni odpadów zlokalizowanej na
terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 7 do Rozdziału II SWZ.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

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
Wartość bez VAT: 9 402 454.52 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria udzielenia zamówienia:
1) Cena – 60%
2) Parametry techniczne instalacji – 20%
3) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady – 20%

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 8: Modernizacja podczyszczalni ścieków w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

25/03/2022
S60
https://ted.europa.eu/TED

8 / 20

Dz.U./S S60
25/03/2022
154799-2022-PL

9 / 20

42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
42990000 Różne maszyny specjalnego zastosowania
42996000 Maszyny do uzdatniania ścieków
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej podczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie
Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 8 do Rozdziału II SWZ.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

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
Wartość bez VAT: 2 908 412.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria udzielenia zamówienia:
1) Cena – 60%
2) Parametry techniczne instalacji – 30%
3) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady – 10%

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:
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PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
1.1) art. 108 ust. 1 ustawy PZP – dotyczy Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
1.2) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP – dotyczy Zadania nr 6, 7 i 8
1.3) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – dotyczy Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1) dla Zadania nr 1:
2.1.1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
lub wykonuje co najmniej 1 dostawę o wartości co najmniej 200.000,00 złotych brutto, polegającą na dostawie
pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności co najmniej 100 litrów, ale nie większej niż
1.100 litrów;
2.2) dla Zadania nr 2:
2.2.1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
lub wykonuje co najmniej 1 dostawę o wartości co najmniej 200.000,00 złotych brutto, polegającą na dostawie
pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności co najmniej 100 litrów, ale nie większej niż
1.100 litrów;
2.3) dla Zadania nr 3:
2.3.1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
lub wykonuje co najmniej 1 dostawę o wartości co najmniej 750.000,00 złotych brutto, polegającą na dostawie
pojazdu z napędem CNG do zbierania odpadów;
2.4) dla Zadania nr 4:
2.4.1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
lub wykonuje co najmniej 1 dostawę o wartości co najmniej 750.000,00 złotych brutto, polegającą na dostawie
pojazdu z napędem CNG do zbierania odpadów;
2.5) dla Zadania nr 5:
2.5.1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
lub wykonuje co najmniej 1 dostawę o wartości co najmniej 750.000,00 złotych brutto, polegającą na dostawie
pojazdu z napędem CNG do zbierania odpadów;
2.6) dla Zadania nr 6:
2.6.1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.6.1.1) wykonał w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem
było zaprojektowanie, dostawa, montaż oraz rozruch nowej lub modernizowanej linii technologicznej sortowania
odpadów o przepustowości minimum 3.000 Mg/rok dla odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz
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minimum 20.000 Mg/rok dla odpadów zmieszanych; Zamawiający wymaga, aby w ramach tego zamówienia
Wykonawca wykazał, iż wyposażył linię technologiczną w co najmniej następujące urządzenia:
a) separator optyczny (optopneumatyczny),
b) separator metali nieżelaznych,
c) kabinę sortowniczą;
c.d.n. w pkt III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c.d. treści rozpoczętej w pkt III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane
z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego - Wykaz i krótki opis warunków:
2.6.1.2) dysponuje niżej wymienionymi osobami:
2.6.1.2.1) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji projektant – technolog instalacji do sortownia
odpadów, posiadającą doświadczenie polegające na zaprojektowaniu technologii co najmniej 1 instalacji
sortowania odpadów komunalnych z wykorzystaniem co najmniej następujących urządzeń:
a) separator optyczny (optopneumatyczny),
b) separator metali nieżelaznych,
c) kabina sortownicza;
2.6.1.2.2) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta – konstruktora budowy maszyn i
urządzeń, posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 zamówień, każde obejmujące
wykonanie dokumentacji co najmniej urządzeń przenośników sortowniczych, trybun i kabin sortowniczych,
sit bębnowych, wchodzących w skład instalacji do sortowania odpadów komunalnych o przepustowości nie
mniejszej niż 20.000 Mg/rok;
2.6.1.2.3) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika montażu linii technologicznej
sortowni, posiadającą doświadczenie polegające na kierowaniu co najmniej 2 zamówieniami, z których każde
obejmowało montaż linii technologicznej sortowania odpadów o przepustowości minimum 3.000 Mg/rok
dla odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz minimum 20.000 Mg/rok dla odpadów zmieszanych;
Zamawiający wymaga, aby w ramach każdego zamówienia zostały zastosowane co najmniej następujące
urządzenia:
a) separator optyczny (optopneumatyczny),
b) separator metali nieżelaznych,
c) kabina sortownicza;
2.6.1.2.4) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji specjalisty ds. montażu, uruchomienia,
optymalizacji oraz serwisu separatorów optycznych, posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w pracy na
stanowisku związanym z serwisowaniem separatorów optopneumatycznych;
2.6.1.2.5) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji specjalisty ds. rozruchów technologicznych
sortowni, posiadającą doświadczenie polegające na kierowaniu rozruchem co najmniej 2 linii technologicznych
do sortowania odpadów komunalnych; Zamawiający wymaga, aby w ramach każdej linii technologicznej zostały
zastosowane co najmniej następujące urządzenia:
a) separator optyczny (optopneumatyczny),
b) separator metali nieżelaznych,
c) kabina sortownicza.
Uwaga!
1. Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji wskazanych w ppkt 2.6.1.2.1 oraz 2.6.1.2.5 przez jedną osobę pod
warunkiem wykazania posiadania przez tę osobę doświadczenia wymaganego dla obu tych funkcji.
2. Zamawiający wymaga, aby osoby wymienione w ppkt od 2.6.1.2.1 do 2.6.1.2.5 posiadały biegłą, tj.
umożliwiającą bezproblemowe porozumiewanie się w mowie i w piśmie, znajomość języka polskiego.
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W przypadku gdy personel Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca
zobowiązany będzie, na własny koszt, zapewnić tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.
2.7) dla Zadania nr 7:
2.7.1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.7.1.1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 zamówienie,
którego przedmiotem było zaprojektowanie, budowa, montaż urządzeń oraz rozruch nowej lub modernizowanej
kompostowni odpadów komunalnych z aktywnym systemem napowietrzania oraz biofiltrem o przepustowości
minimum 10.000 Mg/rok;
c.d.n. w pkt III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.d. rozpoczętej w pkt III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2.7.1.2) dysponuje niżej wymienionymi osobami:
2.7.1.2.1) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji projektant – technolog instalacji do
kompostowania odpadów, posiadającą doświadczenie polegające na zaprojektowaniu co najmniej 1 technologii
kompostowania odpadów komunalnych z aktywnym napowietrzaniem;
2.7.1.2.2) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy kompostowni, posiadającą
doświadczenie polegające na kierowaniu lub nadzorze inwestorskim nad co najmniej 1 zamówieniem
obejmującym budowę kompostowni odpadów; osoba ta musi posiadać co najmniej uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub co
najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
doświadczenie ww. osoby w zakresie kierowania lub nadzoru nad budową kompostowni musi być zdobyte przez
tę osobę po uzyskaniu uprawnień budowlanych;
2.7.1.2.3) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji specjalisty ds. rozruchów technologicznych
kompostowni, posiadającą doświadczenie polegające na kierowaniu rozruchem co najmniej 2 linii
technologicznych do kompostowania odpadów komunalnych.
Uwaga!
1. Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji wskazanych w ppkt 2.7.1.2.1 oraz 2.7.1.2.3
przez jedną osobę pod warunkiem wykazania posiadania przez tę osobę doświadczenia wymaganego dla obu
tych funkcji.
2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn.
zm.).
3. Zamawiający wymaga, aby osoby wymienione w ppkt od 2.7.1.2.1 do 2.7.1.2.3 posiadały biegłą, tj.
umożliwiającą bezproblemowe porozumiewanie się w mowie i w piśmie, znajomość języka polskiego.
W przypadku gdy personel Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca
zobowiązany będzie, na własny koszt, zapewnić tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.
2.8) dla Zadania nr 8:
2.8.1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.8.1.1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 zamówienie, którego
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przedmiotem było zaprojektowanie technologii oczyszczania ścieków, dostawa i montaż urządzeń oraz rozruch
podczyszczalni lub oczyszczalni ścieków przemysłowych oczyszczającej ścieki metodą odwróconej osmozy, o
wydajności minimum 50 m3/dobę;
2.8.1.2) dysponuje niżej wymienionymi osobami:
2.8.1.2.1) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji projektant – technolog instalacji do
oczyszczania ścieków przemysłowych, posiadającą doświadczenie polegające na zaprojektowaniu technologii
co najmniej 1 instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych;
2.8.1.2.2) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika montażu podczyszczalni ścieków,
posiadającą doświadczenie polegające na kierowaniu co najmniej 1 zamówieniem obejmującym budowę lub
przebudowę lub rozbudowę lub modernizację oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków;
2.8.1.2.3) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji specjalisty ds. rozruchów technologicznych
podczyszczalni ścieków, posiadającą doświadczenie polegające na kierowaniu rozruchem co najmniej 1
instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych.
c.d.n. w pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c.d. treści rozpoczętej w pkt III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
Uwaga!
1. Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji wskazanych w ppkt 2.8.1.2.1 oraz 2.8.1.2.3 przez jedną osobę pod
warunkiem wykazania posiadania przez tę osobę doświadczenia wymaganego dla obu tych funkcji.
2. Zamawiający wymaga, aby osoby wymienione w ppkt od 2.8.1.2.1 do 2.8.1.2.3 posiadały biegłą, tj.
umożliwiającą bezproblemowe porozumiewanie się w mowie i w piśmie, znajomość języka polskiego.
W przypadku gdy personel Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca
zobowiązany będzie, na własny koszt, zapewnić tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.
Uwaga! W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do
oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy
po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień
złożenia:
1) POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DOTYCZĄCYCH ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
1.1) dotyczy Zadania nr 7
Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem
zawartym w Rozdziale III SWZ pkt 3, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
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zostały wykonane należycie; dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
1.2) dotyczy Zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5
Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SWZ
pkt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 lub 4.5 oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie; dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
c.d.n. w pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.d. treści rozpoczętej w pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Wykaz i krótki opis kryteriów
kwalifikacji:
1.3) dotyczy Zadania nr 6 i 8
Wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SWZ pkt 4.6
lub 4.7 oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie; dowodami,
o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
Uwaga!
a) Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w ppkt 1.1 – 1.3 liczy się wstecz od dnia, w
którym upływa termin składania ofert.
b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub dostaw wykonywanych
wspólnie z innymi Wykonawcami, Wykaz:
- o którym mowa w ppkt 1.1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył;
- o którym mowa w ppkt 1.2, dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył
lub uczestniczy;
- o którym mowa w ppkt 1.3, dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
1.4) dotyczy Zadania nr 6, 7 i 8
Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
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o podstawie do dysponowania tymi osobami – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w
Rozdziale III SWZ pkt 5.1, 5.2 lub 5.3;
2.1) POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
dotyczy Zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5:
2.1.1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2.1.2) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2.1.3) Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2.1.4) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu, o którym mowa w
Rozdziale I pkt 6 SWZ (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na
celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
c.d.n. w pkt III.2.2)
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
c.d. treści rozpoczętej w pkt III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych standardów:
2.2) POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
dotyczy Zadania nr 6, 7 i 8:
2.2.1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
c.d. nastąpi w pkt VI.3) Informacje dodatkowe:

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/04/2022
Czas lokalny: 08:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 19/07/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21/04/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, Polska
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Warunki realizacji umów dla Zadań od nr 1 do nr 8 zawarte są w Rozdziale V SWZ.
2. WADIUM (patrz Rozdział I pkt 12 SWZ):
1) Zadanie nr 1 – 5.000,00 zł;
2) Zadanie nr 2 – 5.000,00 zł;
3) Zadanie nr 3 – 20.000,00 zł;
4) Zadanie nr 4 – 20.000,00 zł;
5) Zadanie nr 5 – 20.000,00 zł;
6) Zadanie nr 6 – 150.000,00 zł;
7) Zadanie nr 7 – 150.000,00 zł;
8) Zadanie nr 8 – 50.000,00 zł.

16 / 20

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
c.d. treści rozpoczętej w pkt III.2.2) Warunki realizacji umowy:
2.2.2) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2.2.3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu
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składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2.2.4) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2.2.5) Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2.2.6) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu, o którym mowa
w Rozdziale I pkt 6 SWZ (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na
celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności 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 z późn. zm.).
Uwaga!
1) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
2) Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
2.1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w Oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SWZ (JEDZ)
dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2.2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi Oświadczenia,
o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SWZ (JEDZ).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
Na potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami określonymi w Rozdziale II SWZ – Opis
przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych,
przedmiotowych środków dowodowych:
1) w zakresie Zadania nr 1
1.1) certyfikat potwierdzający spełnienie normy PN-EN-840-1 lub równoważnej;
1.2) aktualny Atest higieniczny PZH lub równoważny, czyli taki, który potwierdza, że przedmiot dostawy jest
bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego;
Uwaga! Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie.
2) w zakresie Zadania nr 2
2.1) certyfikat potwierdzający spełnienie normy PN-EN-840-1 lub równoważnej;
2.2) aktualny Atest higieniczny PZH lub równoważny, czyli taki, który potwierdza, że przedmiot dostawy jest
bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego;
Uwaga! Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie.
3) w zakresie Zadania nr 3
3.1) Informacja o oferowanym produkcie, złożona na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale IV
SWZ pkt 3.1;
Uwaga! Zamawiający nie przewiduje wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia ww. przedmiotowego
środka dowodowego, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony
przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny.
4) w zakresie Zadania nr 4
4.1) Informacja o oferowanym produkcie, złożona na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale IV
SWZ pkt 4.1;
Uwaga! Zamawiający nie przewiduje wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia ww. przedmiotowego
środka dowodowego, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony
przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny.
5) w zakresie Zadania nr 5
5.1) Informacja o oferowanym produkcie, złożona na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale IV
SWZ pkt 5.1.
Uwaga! Zamawiający nie przewiduje wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia ww. przedmiotowego
środka dowodowego, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony
przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w dyspozycji art. 139 ust. 1 ustawy
PZP, tzw. „procedury odwróconej”.
3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
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przepisów ustawy PZP. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Rozdziale
I pkt 21 SWZ oraz w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.
4. Zamawiający otrzymał wstępną promesę zapewniającą dofinansowanie realizacji inwestycji „Gospodarka
o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi
biodegradacji” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Uwaga! Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia – dotyczy
Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 – jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane (art. 257 ustawy PZP).
VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2022
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