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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:631849-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Chojnice: Urządzenia do recyklingu
2022/S 220-631849

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 555-20-72-738
Adres pocztowy: Nowy Dwór 35
Miejscowość: Chojnice
Kod NUTS: PL637 Chojnicki
Kod pocztowy: 89-620
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.
E-mail: sekretariat@zzonowydwor.pl 
Tel.:  +48 523987846
Faks:  +48 523355061
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zzonowydwor.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zzonowydwor/proceedings

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zzonowydwor/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zzonowydwor/proceedings

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego Sp. z o. o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka odpadami

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa linii do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”
Numer referencyjny: ZP/ZZO/9/2022

II.1.2) Główny kod CPV
42914000 Urządzenia do recyklingu
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) w ramach projektu pn. 
„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”. Przedmiot zamówienia należy 
wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zwanym dalej OPZ) będącym załącznikiem nr 6 do SWZ.

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
42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45350000 Instalacje mechaniczne
45351000 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
51500000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71323000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji przemysłowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL637 Chojnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice

II.2.4) Opis zamówienia:
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Ogólny zakres przedmiotu zamówienia:
1) Wykonanie projektu technologicznego instalacji w języku polskim w ilości min. 3 egzemplarzy.
2) Dostawa kompletnego ciągu technologicznego maszyn do produkcji paliwa alternatywnego RDF 
składającego się z następujących urządzeń:
- rozdrabniacz wstępny – 1 sztuka
- separator (Fe) na odpady żelazne– 1 sztuka
- separator (nFe) na odpady nieżelazne – 1 sztuka
- rozdrabniacz końcowy – 1 sztuka
Powyższe maszyny należy skomunikować ze sobą w ciąg technologiczny za pomocą przenośników taśmowych 
umożliwiających przetransportowanie odpadów pomiędzy kolejnymi urządzeniami oraz umożliwić odbiór 
wyodrębnionych frakcji.
3) Dostawa fabrycznie nowych konstrukcji stalowych komunikacyjnych.
4) Montaż kompletnego ciągu technologicznego maszyn.
5) Dobór i kompletacja urządzeń, montaż oraz organizacja i koordynowanie wszystkich prac w zakresie 
dostawy, montażu i uruchomienia kompletnego ciągu technologicznego.
6) Wykonanie instalacji zasilania urządzeń technologicznych z rozdzielnicy niskiego napięcia w stacji 
transformatorowej ST 4.
7) Wykonanie systemów sterowania i kontroli oraz wizualizacji na zlokalizowanej szafie sterowniczej dla ciągu 
technologicznego.
8) Opracowanie dokumentacji rozruchowej..
9) Uruchomienie i rozruch kompletnego ciągu technologicznego. Realizacja rozruchu mechanicznego i 
technologicznego poprzedzona będzie powiadomieniem Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o planowanym terminie wykonania rozruchów (mechanicznego i technologicznego) z wyprzedzeniem min. 7 
(siedmiu) dni roboczych przed planowanym terminem przeprowadzenia rozruchów (powiadomienie na piśmie). 
Warunkiem rozpoczęcia rozruchu mechanicznego jest akceptacja dokumentacji rozruchu przez Zamawiającego 
i Inspektora natomiast warunkiem rozpoczęcia rozruchu technologicznego jest pozytywnie zakończony rozruch 
mechaniczny.
10) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia instrukcji eksploatacji w języku polskim w 
ilości min. 3 egzemplarzy na min. 14 dni przed planowanym rozruchem mechanicznym.
11) Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji, serwisowania i przepisów BHP 
dostarczanej technologii.
12) Przejęcie odpowiedzialności za wszystkie dostarczone w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia 
maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie technologiczne maszyny te i urządzenia muszą być fabrycznie 
nowe.
13) Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej Zamawiającemu, w tym DTR, deklaracji zgodności 
maszyn i urządzeń z normami WE lub normami równoważnymi łącznie z dokumentacją powykonawczą 
rysunkową i opisową w języku polskim, w formie elektronicznej i papierowej w 3 egzemplarzach.
14) Zapewnienie serwisu przez okres gwarancji,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 200
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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:
Projekt dofinansowany w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Nr Działania: Działanie 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, Umowa o dofinansowanie 
podpisana w dniu 31.03.2020 nr POIS.02.02.00-00-0032/18-00 Tytuł projektu: „Rozbudowa Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.” nr POIS.02.02.00-00-0032/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający, na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania 
o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

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:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 złotych,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 złotych.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a) zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie wraz z rozruchem, którego 
przedmiotem była dostawa instalacji lub urządzeń do produkcji RDF o wartości minimum 2 mln zł brutto
b) dysponuje co najmniej niżej wymienionymi osobami, które będą realizować przedmiot zamówienia:
b.1.) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Technologa posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia 
zawodowego w tym biorącą udział w co najmniej jednym rozruchu maszyny lub urządzenia do produkcji paliwa 
alternatywnego RDF lub 1 montażu w/w instalacji.
b.2.) osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Projektu, odpowiedzialną za koordynację całości 
obowiązków Wykonawcy, posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednym projektem dot. dostaw o 
wartości min. 2 000 000,00 złotych brutto.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we 
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ
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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: 16/12/2022
Czas lokalny: 09:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/12/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/zzonowydwor/proceedings

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 126 ust. 1 oraz art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 10 dni, JEDZ oraz aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których 
mowa w Rozdziale VI pkt 5 SWZ.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale IX SWZ.
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje 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. Odwołanie 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 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści 
ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także 
wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie w terminie 10 dni od 
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 
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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Waszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2022
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