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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63984-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Rawa Mazowiecka: Maszyny do zagęszczania gruntu
2020/S 028-063984

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: ZGO Aquarium Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Katowicka 20
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Kod NUTS: PL715
Kod pocztowy: 96-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: ZGO Aquarium Sp. z o.o. Zakład ZGO Pukinin 140
E-mail: przetargi@zgoaquarium.pl 
Tel.:  +48 468142424
Faks:  +48 468142424
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zgoaquarium.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.zgoaquarium.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://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin
Numer referencyjny: ZP/01/2020

II.1.2) Główny kod CPV
43315000

mailto:przetargi@zgoaquarium.pl
https://www.zgoaquarium.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów. Urządzenie nie może być
prototypem, ma pochodzić z seryjnej produkcji oraz spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy
prawa. Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji: 2019/2020 wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych,
wykonawczych i prawnych. Wymaga się, aby maszyna była mobilna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera dział II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia do instalacji Zamawiającego (Zakład ZGO
Pukinin, Pukinin 140, Rawa Mazowiecka, POLSKA).

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów. Urządzenie nie może być
prototypem, ma pochodzić z seryjnej produkcji oraz spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy
prawa. Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji: 2019/2020 wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych,
wykonawczych i prawnych. Wymaga się, aby maszyna była mobilna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera dział II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz min. 2 wykonanych dostaw maszyny o podobnych parametrach o wartości zamówienia nie mniejszej
niż 1 300 000,00 PLN netto za każdą dostawę, zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; zgodnie z
drukiem przedstawionym w zał. nr. 4 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Określono w załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/03/2020
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą



Dz.U./S S28
10/02/2020
63984-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 5

10/02/2020 S28
https://ted.europa.eu/
TED

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

4 / 5

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/03/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
ZGO Aquarium Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, POLSKA – sala konferencyjna na
parterze budynku.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie:
a) załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,
b) oświadczenie JEDZ, o którym mowa w pkt 11.1 SIWZ – w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym:
— w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjanci, wspólnicy spółki
cywilnej), JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia,
— Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (jeżeli dotyczy), w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów;
c) dowód wpłaty wadium;
d) opis techniczny kompaktora zgodny z wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia – na podstawie samodzielnie opracowanego załącznika – podpisanego przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
e) pełnomocnictwo – w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy) –
pełnomocnictwo powinno również określać rodzaj i zakres czynności, które może w imieniu Wykonawcy
wykonywać pełnomocnik;
f) w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych art. 22a ustawy przedstawi:
— zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
2. Wykonawca zabezpieczy swoją ofertę wadium w wysokości: 45 000,00 PLN (słownie: czterdziestu pięciu
tysięcy złotych)...
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów, takich jak:
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej...
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2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków wystawione...
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne...
4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 5)
oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne...
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 3),
7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(załącznik nr 3),
8) wykaz min. 2 wykonanych dostaw maszyny o podobnych parametrach o wartości zamówienia nie mniejszej
niż 1 300 000,00 PLN netto za każdą dostawę, zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów...
4. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2020

https://www.uzp.gov.pl/kio
https://www.uzp.gov.pl/kio

