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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:501867-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wieluń: Maszyny sortujące i przesiewające
2021/S 193-501867
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wieluń
Adres pocztowy: Plac Kazimierza Wielkiego 1
Miejscowość: Wieluń
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Prygiel
E-mail: zp@um.wielun.pl
Tel.: +48 438860249
Faks: +48 438860274
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wielun.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.bip.um.wielun.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

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:
Dostawa sprzętu mobilnego w ramach projektu „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą”
Numer referencyjny: ZP.271.2.31.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
43411000 Maszyny sortujące i przesiewające

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

05/10/2021
S193
https://ted.europa.eu/TED

1/7

Dz.U./S S193
05/10/2021
501867-2021-PL

2/7

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia na zadanie pn."Dostawa sprzętu mobilnego część I- realizacja zadania nr 4 w
ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą”- umowa o dofinansowanie nr
POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II
Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014- 2020 - zadanie 4.1, zadanie 4.3, zadanie 4.5 jest dostawa maszyn, który podzielny został na 3 zadania:
1. Zadanie 4.1 „Zakup ładowarki kołowej (teleskopowej) z osprzętem”
2. Zadanie 4.3 „Zakup przyczep do ciągnika typu wywrotka”
3..Zadanie 4.5 „Zakup przesiewacza (sita) mobilnego z osprzętem”

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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 4.1 „Zakup ładowarki kołowej (teleskopowej) z osprzętem”
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34144710 Ładowarki jezdne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Wieluń

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki kołowej (teleskopowej) z osprzętem – 1 szt. Charakterystyka
techniczna ładowarki została opisana w SWZ rozdziale III pkt 1 ppkt 1.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 150
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą”- umowa o dofinansowanie nr
POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II
Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014- 2020
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 4.3 „Zakup przyczep do ciągnika typu wywrotka”
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34223300 Przyczepy

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Wieluń

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyczep do ciągnika typu wywrotka – 2 szt. Charakterystyka techniczna
przyczep do ciągnika została opisana w SWZ rozdział III pkt 1 ppkt 2.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrzynia ładunkowa / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” – umowa o dofinansowanie nr
POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa
II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko
2014–2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 4.5 „Zakup przesiewacza (sita) mobilnego z osprzętem”
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
43411000 Maszyny sortujące i przesiewające

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Wieluń

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przesiewacza (sita) mobilnego z osprzętem – 1 szt. Charakterystyka
techniczna przesiewacza (sita) mobilnego została opisana w SWZ rozdział III pkt 1 ppkt 3.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / 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: 150
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” – umowa o dofinansowanie nr
POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa
II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko
2014–2020.

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 wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał:
a) dla Zadania 4.1 – co najmniej jednej dostawy ładowarki kołowej (teleskopowej) o wartości co najmniej 450
000,00 zł brutto;
b) dla Zadania 4.5 – co najmniej 3 dostaw przesiewacza (sita) mobilnego o wartości co najmniej 800 000,00 zł
brutto. dla każdej dostawy
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla poszczególnych zadań na
warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

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: 08/11/2021
Czas lokalny: 13:00

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: 05/02/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/11/2021
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Zamawiający zapewnia, aby z zawartością ofert nie można było zapoznać się przed upływem terminu ich
otwarcia.

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

Informacje dodatkowe:
Oferta w formie elektronicznej musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę
(osoby) uprawnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wraz z ofertą. Zamawiający wymaga wniesienia wadium odpowiednio dla każdego z Zadań w wysokości:
dla 1. Zadanie 4.1 − 10 000,00 złotych 2. Zadanie 4.3 − 3 800,00 zł, 3. Zadanie 4.5 −18 000,00 złotych W
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celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdziale VI pkt 2 SWZ Wykonawca składa: dokument JEDZ, wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SWZ –
Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia ww. oświadczenia wraz z ofertą,
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art.
108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
karnego (podmioty zbiorowe), sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, 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, oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art.
108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. w jednolitym dokumencie JEDZ) w zakresie odnoszącym się do
podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 oraz art. 109 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, 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 albo –
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Oświadczenie wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.W celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa na wezwanie: wykaz 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, (w zakresie
zadań, na które Wykonawca składa ofertę), jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji
dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, w
których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy; dowodów określających, czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza – Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
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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Odwołanie wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w
terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni
od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne
Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej 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, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza
progi unijne.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza – Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2021
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