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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518628-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Siedlce: Maszyny sortujące i przesiewające
2021/S 199-518628
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Błonie 3
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Goś - Pszczółkowska
E-mail: info@zuo.siedlce.pl
Tel.: +48 256332522
Faks: +48 256332526
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuo.siedlce.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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: Sp. z o.o.

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: 38.11.Z

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

Nazwa:
Zakup i dostawa sita gwiaździstego na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli
Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2

II.1.2)

Główny kod CPV
43411000 Maszyny sortujące i przesiewające

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mobilnego przesiewacza gwiaździstego na potrzeby Zakładu
Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.
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: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod NUTS: PL925 Siedlecki

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mobilnego przesiewacza gwiaździstego na potrzeby Zakładu
Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.
2. Parametry urządzenia:
Stan: fabrycznie nowy, nie może być prototypem, musi pochodzić z seryjnej produkcji
rok produkcji: nie wcześniej niż 2021 r.
Dane podstawowe:
- podwozie 2 osiowe, centralno-osiowe
- Silnik spalinowy diesel, o mocy powyżej 70 kW
- długość bębna min 5 m, średnica min 2 m
- prędkość obrotowa bębna w zakresie 20-23 obr/min
- pojemność kosza zasypowego min 5 m3
- wysokość załadunku – max 3 m
- wysokie burty załadowcze
- instalacja hamulcowa: system EBS
- oświetlenie
- układ sterowania
Pokład gwiaździsty:
- pokład wyposażony we wstępny aerator
- wielkość frakcji 0-20 mm
- napęd hydrauliczny
- szczotka czyszcząca bęben regulowana hydraulicznie wyposażona we własny system oczyszczania
Taśmy i przenośniki:
Przenośnik podający:
- szerokość taśmy przenośnika – min 1000 mm
- długość przenośnika min 4400 mm
- taśma przenośnika wyposażona w zbieraki
- taśma przenośnika zbrojona, o podwyższonej wytrzymałości
- prędkość taśmy uzależniona od ilości przesiewanego materiału w bębnie realizowane przez czujniki
spowalniające zabezpieczające przed przeładowaniem
- regulowana prędkość taśmy z poziomu pulpitu sterowniczego
Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową:
- szerokość taśmy przenośnika – min. 1000 mm
- długość przenośnika – min: 4800 mm
- taśma wyposażona w zbieraki
- regulowana prędkość taśmy
Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową:
- szerokość taśmy przenośnika – min 1000 mm
- długość przenośnika min 4600 mm
- regulowana prędkość taśmy
Przenośnik poprzeczny
- szerokość przenośnika – min 800 mm
Pulpit sterowniczy:
- wielofunkcyjny pulpit sterowniczy obsługujący wszystkie funkcje przesiewacza oraz stany awaryjne,
wyświetlacz musi wskazywać dzienny przebieg maszyny.
Silnik:
- silnik wysuwany poza obrys urządzenia
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- przesiewacz wyposażony w czujniki zapobiegające przegrzaniu maszyny/ przeciążeniu maszyny
- zabezpieczenie temperaturowe
Dodatkowo:
- układ centralnego smarowania
- dodatkowy bęben o grubości poszycia w zakresie 80 mm zamienny z podkładem gwiaździstym
- układ automatycznego oczyszczania chłodnicy
- układ automatycznego oczyszczania chłodnicy oleju hydraulicznego
- separator magnetyczny taśmy zewnętrznej
- separator pneumatyczny lekkich frakcji oraz dodatkowy komplet pomp hydraulicznych o przepływie min. 40 l/
min do obsługi separatora powietrznego
- przednie podpory hydrauliczne
- noże w bębnie do rozrywania worków
- oświetlenie stref roboczych
- stalowe bariery przeciwnajzadowe
Dodatkowe wymagania:
Instrukcja obsługi, katalog części zamiennych, książka gwarancyjna, dokumentacja techniczno – ruchowa w
języku polskim, certyfikat CE. Możliwość rejestracji jako przyczepa specjalna - Wykonawca winien dostarczyć
komplet dokumentów do rejestracji w tym wyciąg ze świadectwa homologacji.
Warunki gwarancji i rękojmi.
a) Rękojmia na kompletny przedmiot umowy z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych
i części szybko zużywających się w wyniku normalnej eksploatacji wynosi 36 miesięcy. Wykaz materiałów
eksploatacyjnych i części szybko zużywających się w wyniku normalnej eksploatacji będzie stanowić załącznik
do umowy, dostarczony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy. Rękojmia dotyczy również opon.
b) Gwarancja na kompletny przedmiot umowy 24 miesiące od dnia dostarczenia i podpisania protokołu zdawczo
– odbiorczego bez uwag. Gwarancja dotyczy również opon.
c) Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego, najpóźniej w terminie 3 dni od daty ujawnienia wady lub
usterki, powiadomienia Wykonawcy o tych usterkach i wadach.
d) W przypadku wystąpienia usterki, awarii w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia
do usunięcia jej nie później niż w ciągu 24 godzin zegarowych licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia przez
Zmawiającego. T
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 22/12/2021
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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:
Dokument potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,
prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed jego złożeniem.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 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 lub usługi zostały wykonane, 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 wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór wykazu – załącznik nr 6
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
należycie wykonał min. jedną dostawę o wartości i parametrach zbliżonych do przedmiotu 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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 10:00

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.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 10:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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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
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021
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