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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221277-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Roboty budowlane
2019/S 092-221277

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

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

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
390081536
ul. Nowodworska 60
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Muszyńska
Tel.:  +48 768566350
E-mail: przetargi@lpgk.pl 
Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

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

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

II.1.1) Nazwa:
„Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul.
Rzeszotarskiej w Legnicy"
Numer referencyjny: NZP/RPOWD/14/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@lpgk.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk
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1.Przedmiot zamówienia obejmuje realizację sortowni zlokalizowanej w hali technologicznej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą dla istniejącego MBP przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy; w tym:
— budowę sortowni (hali technologicznej wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej do
przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz opcjonalnie odpadów surowcowych - segregacja i
doczyszczanie),
— budowę boksów na odpady,
— budowę wiaty do magazynowania odpadów surowcowych,
— budowę placów i dróg technologicznych,
— budowę sieci uzbrojenia terenu wraz z budową stacji transformatorowej.
Sortownia odpadów zlokalizowana zostanie w hali stanowiącej obiekt budowlany. Przewiduje się wykonanie hali
stalowej. Całkowita powierzchnia hali wyniesie ok. 3 060 m2.
2.Opis przedmiotu zamówienia określony został w części III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
którego częścią jest Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla Części Technologicznej (Linii sortowniczej).

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 24 122 563.37 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45200000
45210000
45233220
45310000
45315300
45330000
45331000
45351000
45400000
71320000
42000000
51500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Legnica przy ul. Rzeszotarskiej (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych), POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje realizację sortowni zlokalizowanej w hali technologicznej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą dla istniejącego MBP przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy.
2.W hali sortowni znajdować się będą m.in. następujące elementy linii technologicznej:
— rozrywarka worków,
— stacja nadawcza odpadów – lej zasypowy,
— kabina wstępnej segregacji odpadów,
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— sito bębnowe o rozmiarze oczek 80(90) mm i 340 mm,
— separatory metali żelaznych,
— separatory metali nieżelaznych,
— kabina doczyszczania metali żelaznych i nieżelaznych,
— separatory optopneumatyczne,
— separator balistyczny,
— kabiny sortownicze,
— prasa do surowców wtórnych wraz z perforatorem,
— kontenery do odbioru odpadów,
— układ przenośników.
3.Wszystkie urządzenia dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia winne być fabrycznie nowe, wolne od
wad fizycznych i objęte gwarancją producenta.
4.Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej Umowy będą wykonane zgodnie z Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte
wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008r. (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim z
1999r.), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC).
5.Roboty budowlane winny być wykonywane w oparciu o Projekt Budowlany sporządzony przez: proGEO sp.
z o.o.; 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 45 oraz Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych sporządzone przez: Eco Pro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne mgr inż.
Piotr Furtak; 58-200 Dzierżoniów, ul. Żeromskiego 21.
6. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego m. in. projekt wielobranżowy wykonawczy (warsztatowe)
dla celów realizacji inwestycji w zakresie Linii technologicznej (sortowniczej). Projekty wykonawcze stanowić
będą uszczegółowienie OPZ dla Linii technologicznej i projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być
opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego w OPZ dla Linii
technologicznej oraz OPZ część III SIWZ – 1 oryginał + 4 kopie.
7.Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) w zakresie realizacji
zamówienia zatrudnienia na umowę o pracę osób do wykonywania następujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia: -prac murarskich i tynkarskich; -zbrojenia konstrukcji; -montażu instalacji. W trakcie
realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w pkt IV.4.1) IDW (część I SIWZ) czynności.
8.Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu
zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu standardu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym (nie znaczy, że identyczne opisywanym), a więc przykładowo takie, które spełniają te same
funkcje przy zastosowaniu innej technologii. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji w celu wykazania równoważności Zamawiający wymaga
złożenia stosownych dokumentów takich jak deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty
techniczne, projekty warsztatowe czy wykonawcze itp. lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie
wymagań wskazanych w Dokumentacji Projektowej w szczególności w „Projekcie Technologicznym hali
sortowni odpadów komunalnych zmieszanych”, których wybór leży po stronie Wykonawcy.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w części III SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia dla kluczowych urządzeń technologicznych / Waga: 10
Cena - Waga: 60

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:
Nr projektu: RPDS.04.01.00-02-0001/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 243-553911

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
„Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul.
Rzeszotarskiej w Legnicy"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/05/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o. o.
NIP 884-100-51-12

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553911-2018:TEXT:PL:HTML
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ul. Spacerowa 3
Świdnica
58-100
Polska
Tel.:  +48 748520444
E-mail: foleko@foleko.com.pl 
Kod NUTS: PL51
Adres internetowy: http://www.foleko.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 24 122 536.37 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 30 430 200.05 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 89 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Technologia, projektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie linii sortowni oraz roboty drogowe, roboty
żelbetowe, obsługa geodezyjna, roboty elektryczne i konstrukcje stalowe.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści IDW, środki ochrony prawnej przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt XVIII.1. IDW są:
a)odwołanie,
b)skarga do sądu.
4.Odwołanie.

mailto:foleko@foleko.com.pl
http://www.foleko.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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1)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 Pzp.
2)Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3)Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4)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. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5)Odwołanie wnosi się:
a)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 ustawy Pzp, albo
b)w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6)Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i 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.
7)Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 5) i 6) wnosi się terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8)Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
9)Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
10)W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11)W przypadku wniesienia odwołania, po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12)Pozostałe zapisy dotyczące odwołania zawarte są w Dziale VI Rozdział 2 Odwołanie ustawy Pzp.
5.Skarga do sądu.
1)Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2)Pozostałe zapisy dotyczące skargi do sądu zawarte są w Dziale VI Rozdział 3 Skarga do sądu ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2019


