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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173492-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wincentów: Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2018/S 078-173492

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „Kras-Eko” Sp. z o.o.
Siennica Nadolna
Wincentów
22-302
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Mróz, Robert Poniedziałek
Tel.:  +48 825772973
E-mail: kras-eko@wp.pl 
Faks:  +48 825772974
Kod NUTS: PL812
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kraseko.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.kraseko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu w ramach realizowanej inwestycji pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów
w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach Działania 6.3 Gospodarka odpadami Regionalne
Numer referencyjny: 4/ZP/S/2018

II.1.2) Główny kod CPV
34000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:kras-eko@wp.pl
www.kraseko.pl
www.kraseko.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia podzielono na zadania (części):
1.1 Zadanie 1: ciągnik rolniczy z dodatkowym osprzętem (posypywarka, zamiatarka, wysięgnik, głowica
kosząca)–1 zestaw,
1.2 Zadanie 2: przyczepa ciągnikowa 2 osiowa o ładowności 6 ton–1 sztuka,
1.3 Zadanie 3: przyczepa ciągnikowa 2 osiowa o ładowności 10 ton–1 sztuka,
1.4 Zadanie 4: ładowarka kołowa teleskopowa o udźwigu maksymalnym co najmniej 3 800 kg z dodatkowym
osprzętem–1 sztuka,
1.5 Zadanie 5: ładowarka kołowa teleskopowa o udźwigu maksymalnym co najmniej 3 000 kg z dodatkowym
osprzętem–1 sztuka,
1.6 Zadanie 6: wózek widłowy z osprzętem–1 sztuka,
1.7 Zadanie 7: samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony–1 sztuka,
1.8 Zadanie 8: samochód ciężarowy hakowiec–1 sztuka,
1.9 Zadanie 9: przyczepa do transportu kontenerów–1 sztuka,
1.10 Zadanie 10: prasa kontenerowa-2 sztuki,
1.11 Zadanie 11: rozdrabniacz do biomasy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
Formularzu Asortymentowym - Załącznik Nr 1 do SIWZ.

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 1 - Ciągnik rolniczy z dodatkowym osprzętem (posypywarka, zamiatarka, wysięgnik, głowica kosząca)
– 1 zestaw
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
16000000
16700000
16310000
34000000
34390000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych.
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 1: Dostawa - ciągnik rolniczy z dodatkowym osprzętem (posypywarka, zamiatarka, wysięgnik, głowica
kosząca) – 1 zestaw,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
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poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 2:przyczepa ciągnikowa 2 osiowa o ładowności 6 ton – 1 sztuka,
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34000000
34200000
34223000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych.
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 2: Dostawa - przyczepa ciągnikowa 2 osiowa o ładowności 6 ton – 1 sztuka,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie

http://www.kraseko.pl
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wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 3:przyczepa ciągnikowa 2 osiowa o ładowności 10 ton – 1 sztuka,
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34000000
34200000
34223000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych.
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 3: Dostawa - przyczepa ciągnikowa 2 osiowa o ładowności 10 ton – 1 sztuka,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu

http://www.kraseko.pl
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Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 4:ładowarka kołowa teleskopowa o udźwigu maksymalnym co najmniej 3800 kg z dodatkowym
osprzętem – 1 sztuka,
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42400000
34144000
34144710
43250000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych.
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna.

II.2.4) Opis zamówienia:

http://www.kraseko.pl
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Zadanie 4: Dostawa - ładowarka kołowa teleskopowa o udźwigu maksymalnym co najmniej 3800 kg z
dodatkowym osprzętem – 1 sztuka,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 5:ładowarka kołowa teleskopowa o udźwigu maksymalnym co najmniej 3000 kg z dodatkowym
osprzętem – 1 sztuka,
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42400000
34144000
34144710
43250000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812

http://www.kraseko.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych.
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 5: Dostawa - ładowarka kołowa teleskopowa o udźwigu maksymalnym co najmniej 3000 kg z
dodatkowym osprzętem – 1 sztuka,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 6:wózek widłowy z osprzętem – 1 sztuka,
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42400000
42415000
42415110

http://www.kraseko.pl


Dz.U./S S78
21/04/2018
173492-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 21

21/04/2018 S78
http://ted.europa.eu/TED

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

8 / 21

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych.
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 6: Dostawa - wózek widłowy z osprzętem – 1 sztuka,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 7:samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony – 1 sztuka,
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34100000
34140000

http://www.kraseko.pl
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34142000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych.
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 7: Dostawa - samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony – 1 sztuka,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 8:samochód ciężarowy hakowiec – 1 sztuka,
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34100000

http://www.kraseko.pl
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34140000
34142300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych.
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 8: Dostawa - samochód ciężarowy hakowiec – 1 sztuka,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 9:przyczepa do transportu kontenerów – 1 sztuka,
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

http://www.kraseko.pl
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34100000
34140000
34142300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych.
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 9: Dostawa - przyczepa do transportu kontenerów – 1 sztuka,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 10:prasa kontenerowa - 2 sztuki,
Część nr: 10
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000
42636000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych.
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 10: Dostawa - prasa kontenerowa - 2 sztuki,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 11:rozdrabniacz do biomasy,
Część nr: 11
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000
42636000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych.
„KRAS-EKO” Sp. z o.o.Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 11: Dostawa - rozdrabniacz do biomasy 1 sztuka,
Oraz uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (na miejscu u Zamawiającego)
osób (liczba osób do przeprowadzenia instruktażu wskazana jest przy opisie każdego z zadań w Formularzu
Asortymentowym [OPZ]) wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiskowej (zakres nie
wykraczający poza treść instrukcji obsługi danego urządzenia), w ramach tegoż instruktażu sprawdzenie
poprawności działania sprzętu w warunkach użytkowania przewidzianych przez producenta (o ile Zamawiający
warunki takie zapewni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Asortymentowym /Opisie Przedmiotu
Zamówienia [OPZ]/, stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.06.03.00-06-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający informuje,iż na podstawie art.24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert,a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Kryteria oceny ofert opisane w rozdz.XIII SIWZ(http://www.kraseko.pl)

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
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Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia o zamówieniu w tym
miejscu ogłoszenia podaje się warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia oraz wykaz
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do
wykluczenia (numeracja zgodna z SIWZ).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1oraz pkt
8ustawy Pzp,
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to zodrębnych
przepisów -Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w
tymzakresie.
1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej - zgodnie z sekcją III.1.3) Zdolność techniczna i
kwalifikacjezawodowe
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ INNE
A) DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), stanowiąceZałącznik Nr 3do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Pomocnicza instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ opracowana
przez Urząd Zamówień Publicznych znajduje się pod następującym adresem:https://www.uzp.gov.pl/baza-
wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
2. W zakresie polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, określonych w rozdziale V SIWZ pkt
4.1, Wykonawca złoży zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
3. Dokument (lub dokumenty), z którego wynikać będzie, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona
do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu (na zewnątrz) i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,o którym mowa w
pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.
5. W odniesieniu do Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt. 1 dotyczącego
podwykonawców.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, 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 oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt. 1, dotyczące tych podmiotów.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp(wzór oświadczenia w Załączniku

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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Nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
— ---ciąg dalszy w sekcji 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:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
— ---ciąg dalszy z sekcji III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego------.
C) DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
8. 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 (zgodnie z rozporządzeniem MR w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia):
8.1 w zakresie warunku określonego w SIWZ w rozdziale V pkt. 1.2.3. a) Wykonawca złoży:
8.1.1 wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z 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 wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ);
8.2 W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczeniaWykonawca złoży:
8.2.1 informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13), 14) i 21) ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8.2.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
8.2.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
8.2.4 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencjii informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, a w przypadku, w którym Wykonawca powołuje się na zasoby
innych podmiotów, także odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dotyczące tych podmiotów,
— ---ciąg dalszy w sekcji III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifik.; Minimalny poziom ....
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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— ---ciąg dalszy z sekcji III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa; Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
----.
8.2.5 oświadczenia Wykonawcy (wzór oświadczenia w Załączniku Nr 7 do SIWZ):
a) 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 taki
b) braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne,
c) niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowaw ustawie z dnia 12.01.1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
8.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 8.2, składa odpowiednio:
8.3.1 w odniesieniu do pkt.8.2.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13), 14) i 21) ustawy Pzp. Dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8.3.2 w odniesieniu do pkt.8.2.2 - 8.2.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub z zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8.4 Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt.8.3.2 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.3.2 lit. b) powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.5 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt.8.3, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 8.4 stosuje się odpowiednio.
8.6 Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania
poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 8.2.1. składa się ten dokument w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14) i 21) ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
— ---ciąg dalszy w sekcji III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifik.; Minimalny poziom ....

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) w zakresie warunku zdolności technicznej:



Dz.U./S S78
21/04/2018
173492-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 17 / 21

21/04/2018 S78
http://ted.europa.eu/TED

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

17 / 21

— dla cz. nr 1: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
wykonał co najmniej jedną dostawęciągnika rolniczego z osprzętem lub bez osprzętu o wartości nie mniejszej
niż 160 000 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto,
— dla Zadania nr 2: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
wykonał co najmniej jedną dostawę przyczepy 2 osiowej(co najmniej 6 ton) o wartości nie mniejszej niż 35 000
zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) brutto,
— dla Zadania nr 3: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
wykonał co najmniej jedną dostawę przyczepy 2 osiowej (co najmniej 10 ton) o wartościnie mniejszej niż 40 000
zł (czterdzieści tysięcy złotych) brutto,
— dla Zadania nr 4: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie: wykonał co najmniej jedną dostawę ładowarki teleskopowej o udźwiguco najmniej 2500 kgo wartości
nie mniejszej niż 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto,
— dla Zadania nr 5: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
wykonał co najmniej jedną dostawę ładowarki teleskopowej o udźwigu co najmniej 3000 kg o wartości nie
mniejszej niż 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto,
— dla Zadania nr 6: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
wykonał co najmniej jedną dostawę wózka widłowego z akcesoriami lub bez akcesoriów o wartościnie mniejszej
niż 90 000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto,
— dla Zadania nr 7: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
wykonał co najmniej jedną dostawę samochodu ciężarowego powyżej 3.5 tony o wartościnie mniejszej niż 150
000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto,
— dla Zadania nr 8: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
wykonał co najmniej jedną dostawę samochodu ciężarowego typu hakowiec o wartości nie mniejszej niż 400
000 zł (czterysta tysięcy złotych) brutto,
— dla Zadania nr 9: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
wykonał co najmniej jedną dostawę przyczepy o wartościnie mniejszej niż 35 000 zł (trzydzieści pięć tysięcy
złotych) brutto,
— dla Zadania nr 10: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
wykonał co najmniej jedną dostawę prasy kontenerowejo wartości nie mniejszej niż 100 000 zł (sto tysięcy
złotych) brutto,
— ---ciąg dalszy w sekcji III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifik.; Minimalny poziom ....
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
— ---ciąg dalszy z sekcji III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifik.-------,
— dla Zadania nr 11:Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
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okresie: wykonał co najmniej jedną dostawę rozdrabniacza do biomasyo wartości nie mniejszej niż 25 000 zł
(dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto.
b) w zakresie warunku zdolności zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.
Uwaga:
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg
średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
— ---ciąg dalszy z sekcji III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa; Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów: ------.
8.7 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
8.8 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26
ust. 2f ustawy Pzp).
8.9 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w rozdz. VI część C ppkt. 8.2. SIWZ
.17. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielnie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
18. W przypadku wskazania w Załączniku Nr 3 do SIWZ przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw
wykluczenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia
lub dokumenty.
19. W przypadku wskazania w Załączniku Nr 3 do SIWZ przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku
podstaw wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile będą one aktualne.
20. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w
pkt18 i 19.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmiando
zawartej umowy, na podstawie art. 144. Umowa może zostać zmieniona w przypadku:
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1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń
lubmateriałów). Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie, której
byłdokonany wybór wykonawcy,
2) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy
Do aktualnego stanu prawnego,
3) zmiany stawki podatku VAT. Cena brutto ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku od
towarów i usług lub podwyższeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług. Inicjatorem
zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy
zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.

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: 29/05/2018
Czas lokalny: 11:00

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych
wWincentowie, 22-302 Siennica Nadolna, parter, pokój konferencyjny.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

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:



Dz.U./S S78
21/04/2018
173492-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 20 / 21

21/04/2018 S78
http://ted.europa.eu/TED

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

20 / 21

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w zakresie poszczególnych zadań w
następujących wysokościach:
1) w Zadaniu Nr 1 - 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)
2) w Zadaniu Nr 2 - 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)
3) w Zadaniu Nr 3 - 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)
4) w Zadaniu Nr 4 - 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych)
5) w Zadaniu Nr 5 - 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych)
6) w Zadaniu Nr 6 - 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)
7) w Zadaniu Nr 7 - 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)
8) w Zadaniu Nr 8 - 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych)
9) w Zadaniu Nr 9 - 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych)
10) w Zadaniu Nr 10 - 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych)
11) w Zadaniu Nr 11 - 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)
Szczegółowe wymagania w zakresie wadium określono w rozdz. VIII. (WADIUM) SIWZ.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
3. Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty
składania ofert.
4. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej
zabezpieczeniem w wysokości 6 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie dla danej częsci.
4. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale V i
VISIWZ.
5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia o zamówieniu informuje
się iż wszelkie inne informacje w zakresie zamówienia zawarto w SIWZ która zostanie zamieszczona na stronie
internetowej zamawiającego http://www.kraseko.pl.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.
2. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują
Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego

http://www.kraseko.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
niniejszej ustawy”.
3. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt. 5”.
4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z
przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ustawy Pzp.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynnościZamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga
do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem
Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi.
8. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie10dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

