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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bełchatów: Maszyny sortujące
2021/S 001-000380

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: „Eko-Region” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 769-19-17-979
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 18
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl 
Tel.:  +48 446330815
Faks:  +48 446330819
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eko-region.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.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://platformazakupowa.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie i montaż linii sortowniczej Z/I Dylów/ 2020

II.1.2) Główny kod CPV
30132000 Maszyny sortujące

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę projektu linii składającej się z urządzeń i maszyn 
do mechanicznego przetwarzania i sortowania odpadów (I, II i III etap) oraz dostawa, montaż, uruchomienie, 
przeprowadzenie pracy próbnej urządzeń i maszyn (I etap) wraz z wykonaniem prac towarzyszących w ramach 
I etapu, w hali sortowni i na terenie do niej przylegającym, na obszarze zakładu/instalacji w Dylowie, gm. 
Pajęczno. Zakres prac musi zostać wykonany w oparciu o umowę oraz jej załączniki, tj.:
1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy;
2) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2;
3) Rysunek nr 1 – załącznik nr 3 do umowy;
4) Rysunek nr 2 – załącznik nr 4 do umowy;
5) Projekt hali sortowni – załącznik nr 5 do umowy.

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
42417200 Przenośniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład/ Instalacja w Dylowie gm. Pajęczno

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę projektu linii składającej się z urządzeń i maszyn 
do mechanicznego przetwarzania i sortowania odpadów (I, II i III etap) oraz dostawa, montaż, uruchomienie, 
przeprowadzenie pracy próbnej urządzeń i maszyn (I etap) wraz z wykonaniem prac towarzyszących w ramach 
I etapu, w hali sortowni i na terenie do niej przylegającym, na obszarze zakładu/instalacji w Dylowie, gm. 
Pajęczno. Zakres prac musi zostać wykonany w oparciu o umowę oraz jej załączniki, tj.:
1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy;
2) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2;
3) Rysunek nr 1 – załącznik nr 3 do umowy;
4) Rysunek nr 2 – załącznik nr 4 do umowy;
5) Projekt hali sortowni – załącznik nr 5 do umowy.
2.Zakres prac, o których mowa w pkt 1 obejmuje:
1) Opracowanie przez Wykonawcę projektu wykonania prac, w tym projektu posadowienia, dostawy i montażu 
maszyn i urządzeń do mechanicznego przetwarzania i sortowania odpadów wraz z projektem (opisem) 
branży elektrycznej – zasilania, opisem sterowania i automatyki oraz projektem (opisem) wykonania wszelkich 
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prac mających na celu prawidłowe posadowienie oraz działanie maszyn i urządzeń objętych przedmiotem 
zamówienia – w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 1.
2) Wykonanie przez Wykonawcę prac towarzyszacych dla prawidłowego posadowienia i działania maszyn i 
urządzeń do mechanicznego przetwarzania i sortowania odpadów – w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 
1 i zaakceptowany przez Zamawiającego projekt Wykonawcy.
3) Zrealizowanie przez Wykonawcę wykonania, dostawy, rozładunku i montażu urządzeń i maszyn do 
mechanicznego przetwarzania i sortowania odpadów dla potrzeb prawidłowego ich posadowienia i działania – w 
oparciu o dokumenty wymienione w pkt 1 i zaakceptowany przez Zamawiającego projekt Wykonawcy.
4) Zrealizowanie przez Wykonawcę zasilania (branży elektrycznej) urządzeń i maszyn dostarczonych w ramach 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykonanie zasilania dla potrzeb prawidłowego działania maszyn i 
urządzeń do mechanicznego przetwarzania i sortowania odpadów – w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 
1 i zaakceptowany przez Zamawiającego projekt Wykonawcy.
5) Zrealizowanie przez Wykonawcę sterowania i automatyki urządzeń i maszyn dostarczonych w ramach 
wykonania przedmiotu zamówienia dla potrzeb prawidłowego działania maszyn i urządzeń do mechanicznego 
przetwarzania i sortowania odpadów – w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 1 i zaakceptowany przez 
Zamawiającego projekt Wykonawcy.
6) Wykonanie przez Wykonawcę uruchomienia i przeprowadzenia rozruchów urządzeń i maszyn dostarczonych 
w ramach wykonania przedmiotu zamówienia oraz utworzonych z nich całej linii do mechanicznego 
przetwarzania i sortowania odpadów – w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 1 i zaakceptowany przez 
Zamawiającego projekt Wykonawcy.
7) Przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia z zakresu wykonanego przedmiotu zamówienia w zakładzie/
instalacji w Dylowie, gm. Pajęczno – w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 1 i zaakceptowany przez 
Zamawiającego projekt Wykonawcy.
8) Dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej z wykonanego przedmiotu zamówienia – w 
oparciu o dokumenty wymienione w pkt 1 i zaakceptowany przez Zamawiającego projekt Wykonawcy.
9) Wykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia – w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 1 i zaakceptowany przez Zamawiającego projekt 
Wykonawcy.
Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w umowie oraz jej załącznikach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 160
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Odpis 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 do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami 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.1.8) 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: 09/02/2021
Czas lokalny: 12:00

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: 09/02/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Platforma zakupowa

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
— Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego dla każdego zadania,
— Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu – art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp,
— Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę: 300 
000,00 PLN. Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 09 luty 
2020 r. godz.: 12.00.
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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 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2020
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