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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Firma Usługowo Handlowa HOLDMAR Szymański Sławomir
Krajowy numer identyfikacyjny: 8240003835
Adres pocztowy: ul. Aleja Piłsudskiego 88
Miejscowość: Sulejówek
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Szymański
E-mail: s.szymanski@holdmar.com.pl 
Tel.:  +48 601242226
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kasacjasamochodow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://kasacjasamochodow.pl/fundusz-norweski/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://kasacjasamochodow.pl/fundusz-norweski/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednoosobowa działalność gospodarcza

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Demontaż wyrobów zużytych

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup linii do recyklingu, linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu oraz zakup maszyny 
przeładunkowej - elektrycznej do obsługi linii wraz z płytą elektromagnetyczną oraz chwytakiem
Numer referencyjny: 1/HOLDMAR/2022

II.1.2) Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż linii do recyklingu wiązki samochodowej oraz kabla 
elektrycznego, linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu komunalnego oraz złomu 
opakowaniowego, maszyny przeładunkowej - elektrycznej do obsługi linii wraz z płytą elektromagnetyczną oraz 

mailto:s.szymanski@holdmar.com.pl
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chwytakiem, na zasadach przewidzianych w artykule 8.15 ust. 2 regulacji w sprawie wdrażania mechanizmu 
finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 oraz regulacji w sprawie 
wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Projekt dofinansowany w ramach 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie 
przyjazne środowisku - Green growth. Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm 
Finansowy na lata 2014-2021.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 545 201.02 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Linia do recyklingu wiązki samochodowej oraz kabla elektrycznego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42914000 Urządzenia do recyklingu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Przemysłowa 17, 08-440 Pilawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa i montaż linii do recyklingu wiązki samochodowej oraz kabla elektrycznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji (w miesiącach od odbioru końcowego) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja (w m-c) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu (przyjazd na miejsce awarii) w godzinach / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Serwis na terenie Polski / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium pro-środowiskowe / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 823 920.80 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
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
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Projekt pn. „Wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnego procesu redukcji odpadu w postaci przetwarzania 
złomu mieszaniny odpadów, w tym elektroodpadów” dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2014-2021 w ramach Osi Priorytetowej 19, Działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 
Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku
Szczegółowe kryteria w zał. pn. SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Linia do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu komunalnego oraz złomu opakowaniowego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42914000 Urządzenia do recyklingu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Przemysłowa 17, 08-440 Pilawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa i montaż linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu komunalnego oraz złomu 
opakowaniowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji (w miesiącach od odbioru końcowego) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja (w m-c) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu (przyjazd na miejsce awarii) w godzinach / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium techniczne - wydajność młyna młotkowego w linii do przerobu mieszaniny 
metali oraz separacji złomu komunalnego oraz złomu opakowaniowego / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Serwis dostępny w Polsce / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium pro-środowiskowe / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 621 899.05 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
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
Projekt pn. „Wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnego procesu redukcji odpadu w postaci przetwarzania 
złomu mieszaniny odpadów, w tym elektroodpadów” dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu 
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Finansowego 2014-2021 w ramach Osi Priorytetowej 19, Działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 
Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku
Szczegółowe kryteria w zał. pn. SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Maszyna przeładunkowa - elektryczna do obsługi linii wraz z płytą elektromagnetyczną oraz chwytakiem
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42418900 Maszyny do załadunku lub przeładunku

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Przemysłowa 17, 08-440 Pilawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa i montaż maszyny przeładunkowej - elektrycznej do obsługi linii wraz z płytą elektromagnetyczną oraz 
chwytakiem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji (w miesiącach od odbioru końcowego) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium techniczne 1 – zasięg ramion maszyny / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium techniczne 2 – zwijak elektryczny z kablem wraz ze złączem (wtyczka-
gniazdo) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium pro-środowiskowe / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 099 381.17 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
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
Projekt pn. „Wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnego procesu redukcji odpadu w postaci przetwarzania 
złomu mieszaniny odpadów, w tym elektroodpadów” dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2014-2021 w ramach Osi Priorytetowej 19, Działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 
Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku
Szczegółowe kryteria w zał. pn. SWZ

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:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla części 1
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 
dwa zamówienia dostaw linii do recyklingu wiązki samochodowej oraz kabla elektrycznego o parametrach 
minimalnych wskazanych w zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na łączną wartość netto 
każdego zamówienia minimum: 1.500.000,00 PLN netto.
Dla części 2
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 
dwa zamówienia dostaw linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu komunalnego oraz złomu 
opakowaniowego, o parametrach minimalnych wskazanych w zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia, na łączną wartość netto każdego zamówienia minimum: 2.000.000,00 PLN netto.
Dla części 3
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej dwa 
zamówienia dostaw maszyny przeładunkowej - elektrycznej, o parametrach minimalnych wskazanych w zał. 
nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na łączną wartość netto każdego zamówienia minimum: 
1.000.000,00 PLN netto.
Warunek zostanie oceniony na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 7 do SWZ) wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz, którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zostały szczegółowo określone we Projekcie umowy - załącznik nr 5 do SWZ pn. Projektowane postanowienia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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



6 / 7

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 231-608123

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/01/2023
Czas lokalny: 23:59

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: 09/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/01/2023
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
ul. Aleja Piłsudskiego 88, 05-070 Sulejówek
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Oferty zostaną otwarte w następnym dniu kalendarzowym, po zakończeniu terminu składania ofert.
2. Osoba upoważniona do otwarcia ofert - Sławomir Szymański
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje - nazwy oferentów, których oferty zostały otwarte wraz z podaniem szczegółów złożonych ofert.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Szczegóły dotyczące zamówienia zawarte są w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
Integralną częścią SWZ stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy („Grupa kapitałowa”).
Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw.
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 118 ustawy do oddania do 
dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Załącznik nr 10 – Rzuty hali.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608123-2021:TEXT:PL:HTML
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Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Adres pocztowy: ul. Stefana Okrzei 14
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Kod pocztowy: 05-300
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl 
Tel.:  +48 257564900
Adres internetowy: https://www.minsk-mazowiecki.sr.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 8.15 ust. 2 REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO 
EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) NA LATA 2014-2021 ORAZ REGULACJI W 
SPRAWIE WDRAŻANIA NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO NA LATA 2014-2021 środki 
ochrony prawnej nie obowiązują.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/12/2022

mailto:sekretariat@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl
https://www.minsk-mazowiecki.sr.gov.pl/

