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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 7.05.2021 r. 

 

W związku z realizacją inwestycji pn. „ Modernizacja istniejącej instalacji odzysku selektywnie zebranych odpadów 
przy ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35 w Szczecinie” Spółka REMONDIS Szczecin zaprasza do złożenia ofert 
na zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji do sortowania odpadów opakowaniowych  w ramach w/w inwestycji. 

1. NAZWA ZADANIA 
 
„Modernizacja linii technologicznej do segregacji odpadów opakowaniowych” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ 
Modernizacja istniejącej instalacji odzysku selektywnie zebranych odpadów przy ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 
35 w Szczecinie” 
 

2. ZAMAWIAJĄCY 
 
REMONDIS Szczecin Sp. z o. o. 
ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35 
71-005 Szczecin 
NIP 8520014018 
 

3. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
 
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 7.06.2021 r. do godziny 16:00 w formie pisemnej papierowej 
(oferta handlowa tj. oferta cenowa oraz załączniki wyszczególnione w pkt. 7, podpisana przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania) w siedzibie Zamawiającego: 
 
REMONDIS Szczecin Sp. z o. o. 
ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35 
71-005 Szczecin 
 
lub w formie pisemnej elektronicznej (skan pełnej oferty handlowej podpisanej przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania) na adres: dariusz.dziegielewski@remondis.pl 
 
Na kopercie/ w temacie wiadomości proszę podać: „„Modernizacja linii technologicznej do segregacji odpadów 
opakowaniowych”” 
 
Złożenie oferty uznane będzie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do siedziby Zmawiającego lub na 
skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego 
nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 
Dariusz Dzięgielewski 
Tel. +48 691396575 
e-mail: dariusz.dziegielewski@remondis.pl 

 

mailto:dariusz.dziegielewski@remondis.pl
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Wizja lokalna 

Zamawiający wymaga od oferentów przeprowadzenia przed terminem składania ofert wizji  lokalnej po wcześniejszym 
umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu. 

4. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Szczecin, ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35 – hala na terenie zakładu REMONDIS Szczecin Sp. z o.o. 
 
 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania polegającego na modernizacji istniejącej linii 
technologicznej do sortowania odpadów opakowaniowych wraz z dostawą i montażem urządzeń.  

Zamawiający wymaga następujących parametrów wydajnościowych linii technologicznej do sortowania 
odpadów: 

Przepustowość: 

• 3,0 t/h dla odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

Czas pracy:  

• 260 dni/rok, 2 zmiany  

• min. 6,5 h efektywnej pracy na zmianę 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Wykonanie projektu i rysunku technologicznego zamaszynowienia dla rozbudowy i modernizacji linii technologicznej 
do sortowania odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki, uwzględniającego wkomponowanie 
nowego wyposażenia technologicznego w istniejący układ technologiczny z wykorzystaniem obszaru przewidzianego 
pod technologię w istniejącej hali, po planowanej rozbudowie. 

2) Dobór i komplementację urządzeń technologicznych spełniających wymagania co do parametrów wydajnościowych 
całej linii technologicznej. 

3) Dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia technologicznego obejmującego co najmniej: 

 - rozrywarkę do worków o szerokości roboczej co najmniej 800mm; 

- separator balistyczny o wielkości roboczej co najmniej 4 m2; 

- separator magnetyczny o szerokości roboczej taśmy co najmniej 1000 mm; 

- kabinę sortowniczą wraz z systemem wentylacji, ogrzewania i chłodzenia; ilość stanowisk roboczych minimum 4; 

- prasę belującą o nacisku co najmniej 60 t ; 
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- taśmociągi wraz z konstrukcją wsporczą, tj. przenośniki  taśmowe do połączeń technologicznych w funkcjonalną 
całość – 1 komplet, w tym m.in. przenośniki podające, łączące, sortownicze, przesypujące szerokości roboczej taśmy 
co najmniej 800 mm; oraz konstrukcje stalowe i komunikacyjne;  

- kosze o pojemności min. 3 m3 – 8 szt.; 

- kontenery o pojemności  min. 5 m3 – 2 szt. 

4) Organizację i koordynowanie wszystkich prac w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia zmodernizowanej linii 
sortowniczej. 

5) Wykonanie instalacji zasilania lokalnego do nowych urządzeń technologicznych oraz systemów sterowania i kontroli 
oraz wizualizacji dla linii technologicznej sortowania odpadów. 

6) Opracowanie dokumentacji rozruchowej linii technologicznej sortowania odpadów.  
7) Uruchomienie i rozruch kompletnej linii technologicznej sortowania odpadów. 
8) Opracowanie instrukcji eksploatacji dla modernizowanej linii technologicznej sortowania odpadów. 
9) Przejęcie odpowiedzialności za wszystkie dostarczone w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia maszyny i 

urządzenia stanowiące wyposażenie technologiczne linii. 
10) Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym DTR, Deklaracji Właściwości Użytkowych na wbudowane 

elementy, Certyfikaty zgodności maszyn i urządzeń z normami CE, itp. 
11) Przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi konserwacji, serwisowania, BHP  
12) Zapewnienie serwisu wykonanych linii technologicznych i dostarczonych maszyn i urządzeń, przeprowadzanego w 

miejscu ich zamontowania,  przez okres gwarancji 24 miesiące od dnia przekazania linii technologicznej 
Zamawiającemu 

Linia technologiczna po modernizacji winna stanowić jedną, zintegrowaną, powiązaną technologicznie 
instalację. Zastosowany system zasilania, sterowania i automatyki dla nowych urządzeń winien 
współpracować z istniejącym systemem zasilania, sterowania i automatyki, który należy odpowiednio 
zmodyfikować dla potrzeb pracy linii po modernizacji. 

Dokumentacja, w tym techniczna niezbędna do przedstawienia oferty obejmująca: 
 

 rzuty i przekroje hali w której zlokalizowana jest modernizowana instalacja, 

 wymagania dotyczące nowych urządzeń, w które powinna być wyposażone instalacja, w tym rozrywarki worków, 
separator balistyczny, separatora FE, prasy belującej 

zostanie udostępniona bezpośrednio zainteresowanym złożeniem oferty podmiotom, w formie elektronicznej, na ich 

wyraźny wniosek pisemny wysłany na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu. 

6. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Planowany termin rozpoczęcia montażu linii: październik 2021 r. 
Termin zakończenia montażu i rozruchu linii:  po maksymalnie 90 dniach licząc od dnia przekazania hali przez 
Zamawiającego. 
 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:  

 na etapie sporządzania oferty dokonają wizji lokalnej terenu inwestycji, w tym inwentaryzacji istniejącej linii 
technologicznej, celem weryfikacji i potwierdzenia lokalizacji istniejących urządzeń uwzględnionych w rozbudowie 
całej linii.  
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 wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy, to w 
okresie działalności, min. 2 budowy, przebudowy lub modernizacje linii sortowniczych w zakresie obejmującym linię 
do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie o wydajności min. 3 t/h (zawierającą co najmniej 
rozrywarkę worków, separator balistyczny układ przenośników transportujących oraz modernizację sterowania), 
polegające na dostawie, montażu i rozruchu linii o wartości nie mniejszej niż 6.500.000,00 zł każda. Zamawiający 
wymaga, w celu weryfikacji doświadczenia o adekwatnym stopniu złożoności, aby każda z prac objęta warunkiem 
doświadczenia była wykonana w ramach jednego zamówienia. 

 

 

 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 
 

1. Konstruktor budowy maszyn, wymagania: wykształcenie wyższe techniczne w kierunku budowy maszyn, 
doświadczenie ogólne – min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu linii do sortownia odpadów 
komunalnych, doświadczenie szczególne – pełnienie w ciągu ostatnich 3 lat funkcji kierowniczej zespołu 
konstrukcyjnego przy opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej urządzeń transportujących odpady 
wchodzących w skład budowy, przebudowy lub modernizacji instalacji do sortowania odpadów komunalnych, o 
zakresie robót co najmniej takim jak określono powyżej 

2. Kierownik montażu linii sortowniczej odpadów, wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, 
doświadczenie ogólne – min. 3 - letnie doświadczenie w montażu linii sortowniczych odpadów komunalnych, 
doświadczenie szczególne – pełnienie w ciągu ostatnich 3 lat funkcji kierownika montażu min. 1 modernizacji 
instalacji do sortowania odpadów komunalnych, o zakresie robót co najmniej takim jak określono powyżej 

3. Kierownik rozruchu linii sortowniczej odpadów, wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, 
doświadczenie ogólne – min. 3 – letnie doświadczenie w rozruchu linii sortowniczych odpadów komunalnych, 
doświadczenie szczególne – pełnienie w ciągu ostatnich 3 lat funkcji kierownika rozruchu min. 1 modernizacji 
instalacji do sortowania odpadów komunalnych, o zakresie robót co najmniej takim jak określono powyżej 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.   
 
Zamawiający uzna powyższe warunki  za spełnione, jeżeli Oferent przedłoży wraz z ofertą następujące dokumenty: 
 

1) aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, 

2) aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

3) kopię aktualnej polisy dot. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 
kwotę, co najmniej 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100) 

4) zaświadczenie z banku, w którym Oferent posiada rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych 
środków finansowych w wysokości co najmniej 1000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100) lub zdolność 
kredytową Oferenta na powyższą kwotę. 

5) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące. 

6) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 
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7) wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia, z podaniem ich wykształcenia, kwalifikacji  i doświadczenia 
zawodowego w wymaganym zakresie 

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczać za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za 
zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona zgodnie z dokumentami rejestrowymi Oferenta lub posiadająca 
stosowne pełnomocnictwo. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia referencji przedstawionych przez Oferenta poprzez kontakt z 
wystawcą otrzymanych referencji. 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów dokonana zostanie na zasadzie „spełnia - nie spełnia”. 
Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie są powiązani kapitałowo i/lub osobowo z 
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między 
Zamawiającym, a Oferentem, polegające na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu udziałów, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do 

bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta wstępna powinna zawierać co najmniej:  

 Rysunek zamaszynowienia hali wraz z nazwami i specyfikacją zastosowanych urządzeń  

 Cenę netto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne pozycje (jak niżej). 
 

Lp.  Nazwa urządzenia  Cena zł netto* 

1 Rozrywarka do worków (o szerokości roboczej co najmniej 800 mm)  

2 Separator balistyczny (o wielkości roboczej co najmniej 4 m2)  

3 
Separator magnetyczny (o szerokości roboczej taśmy co najmniej 
1000 mm) 

 

4 Prasa (o nacisku co najmniej 60 t)  

5 Taśmociągi  wraz z konstrukcją wsporczą (taśmociągi o szerokości 
roboczej co najmniej 800 mm) – 1 komplet 

 

6 Kabina sortownicza (ilość stanowisk roboczych minimum 4)  

7 Kosze (o pojemności co najmniej 3 m3)- 1 komplet (8 szt.)   

8 Kontenery (o pojemności  min. 5 m3) – 1 komplet (2 szt.)  

 Suma  (cena ofertowa netto)  

*cena zł netto obejmuje dostawę wraz z montażem 

Nie przewiduje się uwzględniania ofert częściowych. 
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9. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. 

Postępowanie jest dwuetapowe: 

Etap I 

Składanie ofert wstępnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu. Warunki zaproponowane w 
ofertach wstępnych nie zostaną ujawnione pozostałym uczestnikom. 

Oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną zgodnie z dokumentami rejestrowymi Oferenta 
lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. 

W etapie I Zamawiający wybierze oferentów spełniających wszystkie warunki uczestnictwa zgodnie z pkt 7. 

Etap II 

Procedura przewiduje negocjacje z wybranymi Oferentami. Celem negocjacji jest uzyskanie bardziej korzystnych dla 
Zamawiającego warunków cenowych i korzystniejszego terminu realizacji. Zamawiający wyznaczy termin i zaprosi do 
negocjacji wszystkich Oferentów, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Po zakończeniu negocjacji ze 
wszystkimi Oferentami, Zamawiający wyznaczy termin na złożenie oferty ostatecznej. Ofertę ostateczną należy złożyć 
zgodnie z zasadami określonymi dla Etapu I. Po upływie wskazanego wykonawcom terminu Zamawiający przystąpi 
do oceny ostatecznych ofert i wyboru Wykonawcy.  

Nie przewidujemy jawności postępowania w zakresie ujawniania oferentom pozostałych ofert. Zastrzegamy możliwość 
wyboru oferty bez przedstawiania uzasadnienia wykonawcom ofert odrzuconych. 

Nie przewidujemy wynagrodzenia za przygotowanie i złożenia oferty, również w przypadku nie wybrania tej oferty. 

Zastrzegamy możliwość odwołania konkursu ofert bez uzasadnienia i odszkodowania dla oferentów. 

Zastrzegamy sobie prawo do nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. 

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.remondis-szczecin.pl 
oraz w siedzibie Zamawiającego. 

 

10. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Kryterium wyboru oferty jest cena ofertowa netto. 

  

http://www.remondis-szczecin.pl/
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11. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
(„RODO”) zastępuje dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i jest stosowane w krajach UE od 25 maja 2018 r. 

W celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są 
przetwarzane przez REMONDIS Szczecin Spółka z o.o., poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie. 
 
Administratorem danych osobowych jest: 

 REMONDIS Szczecin Spółka z o.o., ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35, 71-005 Szczecin,  
NIP 852 00 14 018, REGON 810452985 

 REMONDIS Szczecin Spółka z o.o. Oddział Świnoujście, ul. Karsiborska 31, 72-600 Świnoujście,   
NIP 852 00 14 018, REGON 810452985 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem e-mail: iod.szczecin@remondis.pl  

Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą w celu: 

 realizacji umowy lub zlecenia zawartej między Państwem, a REMONDIS Szczecin Spółka z o.o. ul. Janiny 
Smoleńskiej ps. „Jachna” 35, 71-005 Szczecin 

 realizacji umowy lub zlecenia zawartej między Państwem, a REMONDIS Szczecin Spółka z o.o., Oddział 
Świnoujście, ul. Karsiborska 31, 72-600 Świnoujście 

 marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia lub wygaśnięcia umowy, a następnie przez okres 
niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych lub ewentualnego 
odwołania przez Panią/Pana zgody, wyrażonej na podst. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeśli taka zgoda została wyrażona. 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom: 

• zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających ochronę danych; 

• innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów 
prawa. 

Nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań 
na temat preferencji lub przyszłych zachowań. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 
Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. 
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