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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279165-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Rawa Mazowiecka: Rozdrabniarki
2021/S 107-279165

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.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8351567630
Adres pocztowy: ul. Katowicka 20
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Kod pocztowy: 96-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Mirowska, Łukasz Wasilewski
E-mail: przetargi@zgoaquarium.pl 
Tel.:  +48 468142424
Faks:  +48 468142424
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zgoaquarium.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://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://epuap.gov.pl/wps/portal
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 mobilnego rozdrabniacza do odpadów dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin
Numer referencyjny: ZP/07/2021

II.1.2) Główny kod CPV
42996100 Rozdrabniarki

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu ZGO Pukinin mobilnego rozdrabniacza do obróbki 
odpadów komunalnych, zielonych i wielkogabarytowych. Urządzenie nie może być prototypem, ma pochodzić 
z seryjnej produkcji oraz spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa. Maszyna fabrycznie nowa, 
kompletna, wykonana w wysokim standardzie wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i 
prawnych. Urządzenie mobilne zabudowane na podwoziu gąsienicowym, wyposażone m.in. w silnik spalinowy 
wysokoprężny o mocy min. 250 kW, komorę załadunkową materiału, zespół rozdrabniający wał-grzebień, 
przenośnik taśmowy wyrzutowy. Przedmiotem zamówienia objęte są także: rozruch maszyny, szkolenie dla 
niezbędnej, wskazanej przez Zamawiającego liczby osób w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji, odbiór 
techniczny u Zamawiającego, a także dostarczenie dokumentów dla maszyny. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia wskazano w SWZ dział III.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42996100 Rozdrabniarki

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu ZGO Pukinin mobilnego rozdrabniacza do obróbki 
odpadów komunalnych, zielonych i wielkogabarytowych. Urządzenie nie może być prototypem, ma pochodzić 
z seryjnej produkcji oraz spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa. Maszyna fabrycznie nowa, 
kompletna, wykonana w wysokim standardzie wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i 
prawnych. Urządzenie mobilne zabudowane na podwoziu gąsienicowym, wyposażone m.in. w silnik spalinowy 
wysokoprężny o mocy min. 250 kW, komorę załadunkową materiału, zespół rozdrabniający wał-grzebień, 
przenośnik taśmowy wyrzutowy. Przedmiotem zamówienia objęte są także: rozruch maszyny, szkolenie dla 
niezbędnej, wskazanej przez Zamawiającego liczby osób w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji, odbiór 
techniczny u Zamawiającego, a także dostarczenie dokumentów dla maszyny. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia wskazano w SWZ dział III.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj przeniesienia napędu na wał rozdrabniający (R) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Moc nominalna na zębie rozdrabniającym wału (M) / Waga: 20
Cena - Waga: 60

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
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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

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

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

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 2 umów dostawy 
mobilnego rozdrabniacza do obróbki odpadów komunalnych, zielonych i wielkogabarytowych o wartości 
zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN netto za każdą dostawę, wykonanych w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz dostaw wykonanych 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 oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz 
którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Określono w załączniku nr 8 do SIWZ – wzór umowy

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/07/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 04/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/07/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu 
się Zamawiającego w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 Pzp; w art. 109 ust. 1 pkt.1, 4, 5, 7 Pzp, tj.:
a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ar. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, chyba że Wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności;
b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury;
c) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
d) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie 
wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od 
umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
2) Wykluczenie Wykonawcy następuje z uwzględnieniem okoliczności określonych zgodnie z art. 111 oraz 110 
Pzp.
3) Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.
4) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 40 000,00 PLN 
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100); wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i 
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utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w 
art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
5) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Santander Banku Polska S.A nr rachunku 
04 1500 1689 1216 8007 2937 0000 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania ZP/07/2021”. Uwaga: Za termin 
wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie:
1) formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), o którym mowa w 
rozdziale VIII ust. 1 SWZ;
3) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (JEDZ), o których mowa w rozdziale IX ust. 8 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) dowód wniesienia wadium;
5) zestawienie parametrów technicznych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;
6) pełnomocnictwo – w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika lub Wykonawców 
składających ofertę wspólnie (jeżeli dotyczy);
7) oświadczenie o którym mowa w dział X pkt. 2 w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (jeżeli 
dotyczy).

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

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 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 
17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli postanowienia niniejszego działu nie stanowią 
inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem 
zamówień publicznych”.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/05/2021
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