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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566131-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze
2020/S 230-566131

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8790169280
Adres pocztowy: ul. Grudziądzka 159
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Pawlak
E-mail: adam.pawlak@mpo.torun.pl 
Tel.:  +48 566398144
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.mpo.torun.pl
Adres profilu nabywcy: https://mpotorun.ezamawiajacy.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://mpotorun.ezamawiajacy.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://mpotorun.ezamawiajacy.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa ładowarek kołowych
Numer referencyjny: DŁ/ZP-24/2020

II.1.2) Główny kod CPV
43260000 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych (seryjnych), wyprodukowanych w 2021 r. 
ładowarek kołowych do obsługi Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, ul. Kociewska 
37/53 w zakresie załadunku odpadów (komunalnych, zielonych, budowlanych) oraz zbelowanych surowców itp.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych (seryjnych), wyprodukowanych w 2021 r. 
ładowarek kołowych do obsługi Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, ul. Kociewska 
37/53 w zakresie załadunku odpadów (komunalnych, zielonych, budowlanych) oraz zbelowanych surowców itp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2021
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:
RPKP.04.02.00-04-0010/18-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy, nie później jednak, niż do 
31.5.2021.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna za spełniony, jeśli Wykonawca 
przedstawi dowód na ubezpieczenie prowadzonej działalności od odpowiedzialności cywilnej na minimum 1 000 
000 PLN (jeden milion złotych).
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna za spełniony, jeśli Wykonawca 
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonuje, co najmniej trzy dostawy fabrycznie nowych ładowarek kołowych o wartości każdej dostawy 
nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN netto (jeden milion pięćset tysięcy złotych) – z tym, że wartość pojedynczej 
ładowarki nie mogła być niższa od 750 000 PLN (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy złotych – oraz załączy 
dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

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: 29/12/2020
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: 29/12/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Toruń
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Procedura otwarcia odbędzie się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

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
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/11/2020

25/11/2020 S230
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4


