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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636748-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Włocławek: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2020/S 252-636748

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Komunalna 4
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wydra
E-mail: katarzynawydra@saniko.com.pl 
Tel.:  +48 544123866
Faks:  +48 544121804
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.saniko.com.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.bip.saniko.com.pl/k/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Komunalna 4
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wydra
E-mail: katarzynawydra@saniko.com.pl 
Tel.:  +48 544123866
Faks:  +48 544121804
Adresy internetowe:
Główny adres: https://saniko.com.pl/
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
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I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż doposażenia uzupełniającego zautomatyzowanego sortownia odpadów komunalnych wraz z 
zaprojektowaniem powiązania technologicznego nowo dostarczanych urządzeń z istniejącą linią (...)
Numer referencyjny: BZ/ZP.15/21/12/20

II.1.2) Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż doposażenia uzupełniającego zautomatyzowanego 
sortownia odpadów komunalnych wraz z zaprojektowaniem powiązania technologicznego nowo dostarczanych 
urządzeń z istniejącą linią sortowniczą w RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, w ramach realizacji etapu 
II modernizacji istniejącej linii sortowniczej, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Etap II modernizacji istniejącej linii 
technologicznej będzie realizowany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 
Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz Koncepcją modernizacji istniejącej linii sortowniczej w RZUOK w 
Machnaczu stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

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
42000000 Maszyny przemysłowe
45259900 Modernizacja zakładów
45351000 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
51500000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku - Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, 
Machnacz 41A, 87-880 Machnacz, gm. Brześć Kujawski

II.2.4) Opis zamówienia:
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1 W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
1) Dostawy i montażu fabrycznie nowego wyposażenia technologicznego, obejmującego:
A separator metali nieżelaznych 1 szt,
B separatory optyczne tworzyw sztucznych 5 szt przeznaczone do sortowania: folii PE 1 szt, do sortowania 
tworzyw sztucznych 3D 3 szt, tworzyw sztucznych II stopnia / frakcja RDF 1 szt,
C kabina doczyszczania metali nieżelaznych Ne 1 szt,
D komplet przenośników specjalistycznych taśmowych do połączenia technologicznego w jedną całość 
funkcjonalną – tj. komplet przenośników takich jak m.in.: podające, łączące, sortownicze, przyspieszające do 
separatorów optycznych,
E przesypy oraz komory separacyjne dla przenośników przyspieszających,
F stację kompresorów,
G instalację sprężonego powietrza do separatorów optycznych,
H konstrukcje stalowe wsporcze, podesty komunikacyjne,
I wykonanie instalacji elektrycznych wewnątrz obiektowych niskiego napięcia i słaboprądowych,
J wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dla etapu II (jeśli będzie wymagany),
K doposażenie nowych kabin sortowniczych w system CCTV i instalację sygnalizacji p.poż SAP,
L włączenie instalacji wymienionych w ppkt i, j, k do istniejących instalacji wykonanych w ramach etapu I 
zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 i 2 do OPZ oraz wykonanie wymaganych prób, 
badań i uzgodnień jeśli będą wymagane,
M wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie przyłączenia nowej stacji sprężonego powierza dostarczonego w 
ramach niniejszego zamówienia do stacji niskiego napięcia,
N wykonanie i włączenie urządzeń w zintegrowany system sterowania i wizualizacji zmodernizowanej całej linii 
sortowniczej,
O dostosowanie istniejących kabin sortowniczych (rozbudowa, przebudowa wg projektu własnego wykonawcy) 
– jeżeli będzie konieczne,
P demontaż istniejącego przenośnika kanałowego odbierającego frakcje surowcowe z kabiny sortowniczej 
frakcji >340 mm oraz tworzyw sztucznych 3D, które dalej kierowane są do układu prasowania. Dostawa 
i montaż nowego przenośnika kanałowego zaprojektowanego według projektu Wykonawcy. Parametry 
istniejącego przenośnika określa DTR stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszego OPZ.
Q demontaż istniejącej kabiny tworzyw sztucznych 3D, demontaż instalacji wentylacji mechanicznej, nawiewno - 
wywiewnej kabiny oraz demontaż instalacji elektrycznej zamontowanej na istniejącej kabinie sortowniczej,
R dostawa i montaż nowej kabiny tworzyw sztucznych 3D (1 szt.) oraz montaż instalacji wentylacji 
mechanicznej, nawiewno- wywiewnej (z odzysku) wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, zgodnie z 
projektem Wykonawcy,
S montażu kompletnego wyposażenia technologicznego dostarczonego w ramach realizacji niniejszego 
zamówienia wraz z wkomponowaniem w istniejący układ technologiczny zrealizowany w I etapie modernizacji 
linii technologicznej z wykorzystaniem tych urządzeń i ich dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji 
technologicznych,
T włączenia nowych separatorów optycznych dostarczanych w ramach realizacji niniejszego zamówienia 
w system sterowania i wizualizacji separatorami optycznymi dostarczonymi w ramach etapu I modernizacji 
linii technologicznej, z zapewnieniem pełnej obsługi w zakresie tożsamym, jak w przypadku indywidualnego 
panelu sterowniczego znajdującego się na szafie sterowniczej każdego separatora optycznego, z przejęciem 
odpowiedzialności za system sterowania i wizualizacji separatorami optycznymi dostarczany w ramach etapu I 
modernizacji linii technologicznej, który wymaga modyfikacji lub zainstalowania nowego systemu sterowania dla 
wszystkich separatorów optycznych (dostarczanych w ramach etapu I jak i stanowiącego przedmiot niniejszego 
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zamówienia etapu II modernizacji), tak aby zapewnić realizację wszystkich wymaganych przez Zamawiającego 
funkcji systemu sterowania separatorami optycznymi.
2 Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej.
3. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji odbiorowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji, przybycia i przystąpienia do usuwania wad i usterek / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
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:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi na realizację 
projektu pn.: "Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu oraz doposażenie PSZOK we Włocławku" 
- numer projektu: POIS.02.02.00-00-0018/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Terminy realizacji poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, 
stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

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 skonkretyzował warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
a) osiągnął minimalny obrót za okres ostatnich 3 lat obrotowych w obszarze objętym zamówieniem w kwocie 
minimum 10.000.000 zł, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000 zł;
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 5.000.0000 zł.
Zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. XI pkt. 1 ppkt. 1.2. lit. a)-c) SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:
a) posiada doświadczenie zawodowe i wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
— jedno zamówienia, którego przedmiotem była dostawa, montaż i rozruch technologiczny, fabrycznie nowego 
wyposażenia technologicznego instalacji sortowania odpadów komunalnych, w skład którego wchodziło m.in. 
następujące wyposażenie: separator metali nieżelaznych, separatory optyczne przeznaczone do sortowania 
tworzyw sztucznych w tym folii, butelek PET, opakowań tetrapak, opakowań po chemii gospodarczej, kabina 
doczyszczania odpadów surowcowych, przenośników taśmowych,
— jedno zamówienie, którego przedmiotem było doposażenie i powiązanie istniejącej linii sortowniczej wraz z 
nowo dostarczonymi urządzeniami tj. separatory optyczne, separator metali nieżelaznych, przenośniki, w tym 
dostawa, montaż, dobór i optymalizacja parametrów pracy linii sortowniczej oraz separatorów optycznych wraz 
z istniejącymi urządzeniami oraz przeprowadzenie rozruchów urządzeń z potwierdzeniem zakładanych efektów.
Tj. efektywności (skuteczność wydzielania i czystości) sortowania tworzyw sztucznych, wynoszącej min. 80 %.
Zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. XI pkt. 1 ppkt. 1.3. lit. a) SIWZ.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: projektanta technologa, projektanta - 
konstruktora, kierownika montażu, Specjalisty ds. montażu, uruchomienia, optymalizacji oraz serwisu 
separatorów optycznych, Specjalisty ds. rozruchów technologicznych, min. 6-ciu monterów. Ww. osoby winny 
spełniać wymogi określone w rozdz. XI pkt. 1 ppkt. 1.3. lit. b) SIWZ.
Uwaga: w związku z ograniczoną ilością znaków, uniemożliwiającą wprowadzenie pełnej treści warunku, pełna 
treść warunku udziału w postępowaniu została sprecyzowana w rozdz. XI pkt. 1 ppkt. 1.3. SIWZ

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych 
zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w przypadkach określonych we wzorze 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: 02/02/2021
Czas lokalny: 10:00

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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek - (sala 
konferencyjna) Polska
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi 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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 
Ustawy.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany będzie do złożenia dokumentów:
a. informację 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
b. 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
c. 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
d. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 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
e. 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 
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności
f. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne
g. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane zamówienie wymagań określonych przez Zamawiającego:
a. wypełniony formularz oferty technicznej wraz z załącznikami określonymi w ofercie (Załącznik nr 10 do 
SIWZ).
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 50.000,00 
PLN przed upływem terminu składania ofert.
6. Do oferty należy załączyć:
a. formularz oferty
b. formularz cenowy
c. formularz parametrów technicznych
d. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
e. aktualne na dzień złożenia ofert oświadczenie JEDZ;
f. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy)
g. dokument wniesienia wadium, jeżeli jest wnoszone w innej formie niż pieniądz.
7. W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa Ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołania wnosi się: (...) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 
drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia 
o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec 
postanowień Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, wnosi się w terminie (...) 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi 
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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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020
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