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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:505517-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Piła: Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków
2021/S 194-505517

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: GWDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Na Leszkowie 4
Miejscowość: Piła
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-920
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kinga Bartol
E-mail: zamowienia.publiczne@gwda.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gwda.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.gwda.pl/pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: oczyszczanie ścieków

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonywanie usługi ładowarkami jednonaczyniowymi o pojemności naczynia min. 3 m3
Numer referencyjny: GWDA/ZP/8/21/AO

II.1.2) Główny kod CPV
90481000 Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Dostarczenie ładowarek na teren Zamawiającego, zabezpieczenie paliwa do maszyn, obsługę maszyn, 
załadunek i przemieszczanie odwodnionych osadów ściekowych, innych odpadów, mas kompostowych i 
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ziemnych, układanie pryzm kompostowych, uporządkowanie terenu każdorazowo po zakończonych pracach 
oraz wykonywanie innych prac na terenach administrowanych - będących w zarządzie Zamawiającego.

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
43250000 Ładowarki czołowe
90512000 Usługi transportu odpadów
63110000 Usługi przeładunku towarów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
GWDA sp. z o.o., , Piła, ul. Na Leszkowie 4

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zamawiający żąda podstawienia na swój teren trzech sprawnych technicznie ładowarek jednonaczyniowych 
o pojemności naczynia min. 3m³ każda (wyposażonego w lemiesz) do wykonywania prac opisanych w 
przedmiocie zamówienia, w tym obsługi załadunku do wysokości 4,1 m.
2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia operatorów ładowarek posiadających wymagane stosowne 
uprawnienia państwowe do obsługi podstawionego sprzętu.
3. Usługa realizowana będzie sukcesywnie w terminach ustalonych przez Zamawiającego, na terenach 
administrowanych, będących w zarządzie Zamawiającego, głownie instalacji kompostowni odpadów oraz 
instalacji oczyszczania ścieków komunalnych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osoby z najdłuższym stażem pracy, tj. doświadczeniem zawodowym 
w zakresie pracy ładowarką jednonaczyniową, o pojemności naczynia min. 3m3 na terenie zakładu 
przetwarzania odpadów o podobnym charakterze jak zakład Zamawiającego (kompostowni), wyznaczonej do 
realizacji zamówienia / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji (godziny – nie dłużej niż 8 godzin), na podstawienie sprzętu 
zastępczego, sprawnego technicznie o takich samych parametrach technicznych, umożliwiających prace na 
obiekcie Zamawiają / Waga: 10 %
Cena - Waga: 80 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
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II.2.14) Informacje dodatkowe

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 warunku w tym zakresie;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał podobne usługi w zakresie załadunku i 
przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych, oraz układania pryzm 
kompostowych w zakładzie przetwarzania odpadów o podobnym charakterze, jak zakład Zamawiającego 
(kompostowni), przy wykorzystaniu ładowarek jednonaczyniowych, o pojemności naczynia min. 3 m3 u jednego 
Zamawiającego przez okres przynajmniej dwóch lat.
Zamawiający wymaga przedstawienia przynajmniej jednego zadania oraz poświadczenia lub oświadczenia 
Wykonawcy na potwierdzenie, iż wyżej określone usługi zostały wykonane należycie, a ilość załadowanych, 
przemieszczonych odpadów, mas kompostowych i ziemnych, wynosiła min. 40 tys. Mg/rocznie. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość potwierdzenia (weryfikacji) należytego wykonania robót w miejscu ich wykonywania.
b) dysponują co najmniej trzema osobami, które będą dostępne na etapie realizacji zamówienia, posiadającymi:
- kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia państwowe do obsługi podstawionego sprzętu;
- doświadczenie zawodowe - przynajmniej dwie osoby skierowane do realizacji zamówienia winny mieć 
dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie pracy ładowarką jednonaczyniową, o pojemności naczynia 
min. 3m3 na terenie zakładu przetwarzania odpadów o podobnym charakterze jak zakład Zamawiającego 
(kompostowni).
c) dysponują trzema sprawnymi technicznie ładowarkami jednonaczyniowymi o pojemności naczynia min. 
3m³ każda (wyposażonego w lemiesz) wraz z ich operatorami do wykonywania prac opisanych w przedmiocie 
zamówienia, w tym obsługi załadunku do wysokości 4,1 m, z zastrzeżeniami, że:
Każda z trzech ładowarek musi być:
- sprawna technicznie: aktualne badania techniczne (ocenę techniczną), wykonywane 1 x na 12 miesięcy, 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji umowy, przedkładając je na żądanie 
Zamawiającego;
- wyposażona w sprawne CB-radio, umożliwiające łączność na terenie obiektu GWDA sp. z o.o.
- trzecia ładowarka jest ładowarką, która wykorzystywana będzie przez Zamawiającego sukcesywnie w miarę 
jego potrzeb, może też ona pełnić funkcję ładowarki zastępczej w sytuacji, gdy Zamawiający będzie wymagał 
podstawienia do pracy dwóch sprawnych ładowarek.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy zawiera załącznik nr 5 do SWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/11/2021
Czas lokalny: 10:30

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: 30/01/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego 
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oferta musi być zaszyfrowana. Następnie przesyła ją na 
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego tj. /GWDAspzoo/SkrytkaESP.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest niejawne

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
październik 2023

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2021
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