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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265424-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe
2018/S 117-265424
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
7831689634
al. Marcinkowskiego 11
Poznań
61-827
Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
Tel.: +48 618530813
E-mail: mag.pio@odpady.poznan.pl
Faks: +48 618530842
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.odpady.poznan.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.odpady.poznan.pl/bip/ogloszenia/zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka Prawa Handlowego, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3b Pzp

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka Odpadami

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa bramowej samojezdnej przerzucarki gąsienicowej do pryzm kompostowych
Numer referencyjny: ZZO/ZZ-341-12/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
42410000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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Krótki opis:
• Masa eksploatacyjna maszyny:
— min 14,500 Kg.
• Istotne parametry urządzenia:
— Wysokość całkowita maszyny gotowej do pracy maksymalnie 5 000 mm,
3

— Wydajność przerzucarki min 4 000 m /h,
— Wymiary robocze pryzm.
a. szerokość pryzmy min 5 200 mm
b. wysokość pryzmy min 2 200 mm
c. powierzchnia przekroju pryzmy min. 6,5 m
d. przekrój pryzmy trójkątny
• Budowa:
— Korpusem przerzucarki musi być konstrukcja bramowa odporna na korozję, na której umieszczone będą
wszystkie podzespoły maszyny,
— konstrukcja zapewniająca łatwy dostęp z góry jak i z dołu maszyny do wszystkich podzespołów maszyny bez
użycia przyrządów/narzędzi dodatkowych.
• Napęd/silnik:
— Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą o mocy min 240 kW (ISO 9249),
— Silnik spełniający co najmniej normy emisji spalin Tier IV/Stage IV,
— Napęd jezdny całkowicie hydrauliczny,
o

— Gwarantowany rozruch przy temperaturze – 10 C, Przerzucarka przystosowana do pracy w temperaturach
o

o

o

od -15 C do 45 C, temperatura pryzm ok 80 C.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
43250000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4)

Opis zamówienia:
• Przesiewacz musi być urządzeniem separującym na trzy frakcje o minimalnej wydajności eksploatacyjnej 20
Mg/h dla kompostu o wilgotności 50-70 %.
• Urządzeniem musi być mobilne:
— przystosowane do transportu na duże odległości samochodem typu hakowiec, zbudowanym na ramie
wykonanej zgodnie z normą DIN 30722, wyposażonej w dwie rolki podporowe oraz zaczep hakowy na
wysokości 1 570 mm,
— przystosowane do lokalnego przemieszczania za pomocą koparko-ładowarki kołowej lub/i ciągnika
rolniczego poprzez hydraulicznie wysuwane koła.
• Masa urządzenia przygotowanego do transportu maksymalnie 12 500 kg. Wymiary transportowe:
Długość max. 8 500 mm.
Szerokość max. 2 600 mm.
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Wysokość max 2 600 mm.
• Napęd główny urządzenia.
— Napęd głównych podzespołów urządzenia: elektryczny,
— Możliwość zasilania sita bezpośrednio z lokalnej sieci elektrycznej oraz z generatora energii elektrycznej
będącego na wyposażeniu maszyny, jako integralny element,
— Wysokoprężny generator prądu o mocy adekwatnej do całkowitej mocy zainstalowanej, spełniający wymogi
norm EU w zakresie emisji spalin – min EU Stage III,
— Zabezpieczenie umożliwiające wyłączenie silnika generatora przy jego przeciążeniu,
— Zbiornik paliwa min. 60 litrów,
— Agregat hydrauliczny do realizacji napędów liniowych (składanie i rozkładanie przenośników taśmowych),
napęd: silnik elektryczny,
— Pulpit sterowniczy umożliwiający sterowanie funkcjami przesiewacza przy pomocy przełączników i
potencjometrów z funkcją licznika przepracowanych godzin,
— Urządzenie powinno być wyposażone w wyłączniki awaryjne zgodnie z wiedzą i doświadczeniem
producenta, w miejscach łatwo dostępnych.
• Zasobnik.
3

— Pojemność min. zasobnika – 3,0 m ,
— Wysokość zasypowa max. 2 600 mm,
— Szerokość zasypowa min. 3 000 mm,
— Zasobnik wyposażony w przenośnik podający, min. szerokość robocza 1 000 mm. o napędzie elektrycznym,
— Płynna regulacja prędkości przenośnika podającego za pośrednictwem falownika, realizowana z panelu
sterującego,
— Zasobnik wyposażony w medium rozściełające materiał przed podaniem na pokład przesiewający o
napędzie elektrycznym.
• Pokłady przesiewające.
▪ Pokład przesiewający frakcji „grubej”:
— Wałki z gwiazdami łożyskowane (szczelne łożyska toczne, niewymagające okresowego smarowania),
— Gwiazdy wykonane z gumy lub elastycznego tworzywa sztucznego, zapewniające odporność na
uszkodzenia mechaniczne,
— Skuteczny system czyszczący, umożliwiający przesiewanie kompostu o wilgotności powyżej 50 % - każda z
gwiazd wyposażona w system czyszczący,
— Płynna regulacja rozmiaru frakcji przesiewanej w zakresie co najmniej od 70 mm do 90 mm, bez
konieczności zmiany elementów przesiewających,
— Napęd elektryczny z płynną regulacją prędkości obrotowej za pośrednictwem falownika.
▪ Pokład przesiewający frakcji „drobnej”:
— Wałki z gwiazdami łożyskowane (szczelne łożyska toczne, niewymagające okresowego smarowania,
— Gwiazdy wykonane z gumy lub elastycznego tworzywa sztucznego, zapewniające odporność na
uszkodzenia mechaniczne,
— Skuteczny system czyszczący, umożliwiający przesiewanie kompostu o wilgotności powyżej 50 % - każda z
gwiazd wyposażona w system czyszczący,
— Płynna regulacja rozmiaru frakcji przesiewanej w zakresie od 0-10 mm do 20 mm, bez konieczności zmiany
elementów przesiewających,
— Napęd elektryczny z płynną regulacją prędkości obrotowej za pośrednictwem falownika.
• Przenośniki:
▪ Przenośnik wyrzutowy frakcji „grubej”.
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— Napęd poprzez silnik elektryczny,
— Konstrukcja przenośnika umożliwiająca jego szybki demontaż,
— Długość całkowita min 2 000 mm, szerokość min 1 000 mm,
— Wysokość zrzutu min 2 500 mm,
— Taśma gumowa, olejoodporna.
▪ Przenośnik wyrzutowy frakcji „drobnej”.
— Napęd poprzez silnik elektryczny.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Cena - Waga: 70

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Informacje na temat wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 29 000,00 PLN.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu
za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem
terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego.
Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu:
Przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 53 1050 1520 1000 0023 4950 8362.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.
5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu
związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument,
nie spięty w całość z ofertą.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania polegające
na dostarczeniu min. 1 bramowej samojezdnej przerzucarki do pryzm kompostowych o wartości min. 1 000 000
PLN brutto każde.
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 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
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 30/07/2018
Czas lokalny: 09:10
Miejsce:
al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.
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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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12–23, oraz ust 5 pkt 8 Pzp.
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:
Specyfikacja techniczna zaoferowanego urządzenia lub jeżeli specyfikacja dostępna jest w wersji elektronicznej
wskazanie w ofercie dokładnego adresu, z którego Zamawiający może ją pobrać w dowolnym momencie.
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
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upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2018
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