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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zgk-karkonosze.pl/bip/, www.kcgo.karkonosze.eu/przetargi.html

Mysłakowice: Budowa systemu przenośników frakcji energetycznej
do wiaty
Numer ogłoszenia: 158323 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Karkonoskich , ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice, woj.
dolnośląskie, tel. 75 7182415, 7183323, faks 75 7131089.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk-karkonosze.pl/ http://www.kcgo.karkonosze.eu/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: związek międzygminny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa systemu przenośników frakcji
energetycznej do wiaty.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.Przedmiotem zamówienia jest
zaprojektowanie ,dostawa, montaż wraz z rozruchem urządzeń systemu przenośników do transportu frakcji
energetycznej (nadsitowej) z hali technologicznej do wiaty kompostowania zlokalizowanych na terenie
Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach -Kostrzycy. 1.2 Wykonawca wykonując Dostawę
winien uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego stawiane w SIWZ, w szczególności zwracając uwagę
na fakt , że tren zakładu poddawany jest silnym wiatrom , których prędkość przekracza 80 km/godz.Biorąc
powyższe pod uwagę Zamawiający określa:a)przenośniki muszą być wykonane w wersji kryte szczelne, bez
możliwości wywiewania transportowanej frakcji na zewnątrz. b)oferowane przenośniki i urządzenia winny być
przystosowane do pracy w powyższych warunkach.1.3 Przenośniki służyć będą do transportu
wysegregowanej frakcji odpadów o wartości kalorycznej, średnia wartość ciepła spalania tej frakcji wynosi
powyżej 12 000 kJ/kg. przy wilgotności ponad 20% co determinuje określony stopień zagrożeń
pożarowych.2.Opis działania układu Frakcja nadsitowa >80mm transportowana jest dotychczas z hali
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=158323&rok=2016-07-26

1/7

26.07.2016

bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=158323&rok=2016-07-26

technologicznej ,przenośnikiem krytym o szerokości B-800mm i wydajności 340m³/h. do Boksu nr 3, (patrz
Zał. Nr 1 - Podajniki KCGO).Ciężar zasypowy frakcji nadsitowej 150-200kg/m³. Zakres Projektu;Przenośnik ten
zostaje w planowanym Projekcie przecięty i poprzez przesyp, zasypuje przenośnik rewersyjny - w Zał. Nr1
Podajniki KCGO, określony jako Podajnik dwukierunkowy, który to poprzez kolejny przenośnik nazwany Zasyp
do boksu nr 4, przekazuje frakcję >80mm w opcji Awaria układu transportowego do Boksu nr
4.Funkcjonowanie układu przenośników Zasilanie Rozdrabniacza;Frakcja nadsitowa >80mm poprzez przesyp,
zasypuje przenośnik rewersyjny - w Zał. Nr1 Podajniki KCGO, określony jako Podajnik dwukierunkowy, który
to poprzez kolejny przesyp zasila przenośnik nazwany w Zał. Nr1 jako Podajnik nr1.Podajnik nr1 o długości 23
- 24m. Taśmociąg podajnika typu V z zabierakami ,kąt pochyłu w przedziale 10- 15° z pokrywą dwuspadową.
Szerokość taśmociągu określa się B- 800 do 1 000mm. Odpad poprzez przesyp zasypuje Podajnik nr2
zainstalowany na Pomoście nad drogą ( Patrz Zał. Nr1 Podajniki KCGO) Przenośnik ten z taśmą płaską o
szerokości B 800 - 1 000mm pokrywa dwuspadowa o długości szacowanej 19 - 20m , zainstalowany ma być
na konstrukcji Pomostu z częścią obsługową . Wysokość pomostu musi gwarantować prześwit pod estakadą
min 5metrów.Szkic powyższego rozwiązania prezentowany jest w załączniku Zał. Nr 2 Pomosty Arkusze ¼ do
4/4.Podajnik nr2 poprzez przesyp zasypuje Podajnik nr 3 ( patrz Zał. Nr 1 Podajniki KCGO) zabudowany na
estakadzie o długości około 17mb o konstrukcji zbliżonej do konstrukcji Pomostu nad drogą z ta różnicą ,że
nie wymagany jest przy przenośniku Podajnik nr 3, pomost obsługowy. Przenośnik ten z taśmą płaską o
szerokości B-800 - 1 000mm, pokrywa dwuspadowa.Długość szacowana około 16 - 17 mb.Podajnik nr3
poprzez przesyp zasypuje Podajnik (nieoznaczony) o długości około 7 000mm, który to zasypuje frakcję
nadsitową do gardzieli rozdrabniacza Ulster Shreder ( moc 110kW).Zakres dostawy obejmuje zainstalowanie
na wysypie rozdrobnionej fracji <70mm, wagi taśmociągowej (Przenośnika ważącego) o oczekiwanej
dokładności ważenia ± 0,5 do1%.Zamawiający nie dopuszcza podwieszenia wagi do konstrukcji hali.Zakres
szerokości taśmy na wadze taśmociągowej minimum 1000 max 1 400 mm.Konstrukcja wagi taśmociągowej
podobnie jak konstrukcje pozostałych przenośników wykonanie zabudowane kryte.Układ przestrzenny całości
projektu , przedstawiamy w Zał nr 3.Wizualizację układu przenośników , wraz z estakadą nad drogami
transportowymi prezentujemy w Zał. Nr4 Kostrzyca-taśmociąg z sortowni.Sterowanie -szafy sterownicze
usytuowane winny być w rejonie rozdrabniacza Ulster Shreder i jego szafy.Zamawiający oczekuje dostawy
niezależnego systemu wizualizacji i sterowania zestawem przenośników.Okablowanie wykonane winno być
przez dostawcę urządzeń. Odległość między przewidywanym miejscem instalacji przenośników, a rozdzielnia
główną w hali sortowni lub wiacie kompostowania wynosi około 100mb.Zamawiający oczekuje dostaw
przenośników taśmowych z napędami - motoreduktory typu NORD lub SEW.Zamawiający informuje, że
dostawa wraz z montażem, okablowaniem, uruchomieniem przenośników będzie realizowana w warunkach
funkcjonującego zakładu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział realizację niniejszego
zamówienia, która zapewni Zamawiającemu prowadzenie niezakłóconej pracy zakładu.Należy przewidzieć
demontaż przenośnika frakcji >80mm wychodzącego z hali technologicznej (Sortowni) i jego przebudowę w
piątek po godzinie 18:00 tej.Zakończenie prac montażowych w tym zakresie oczekiwane jest na poniedziałek
godzinę 6:00..
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II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.90.00.00-5, 42.41.70.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00
PLN (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100), 12.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
12.2.1. Pieniądzu. 12.2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 12.2.3. Gwarancjach bankowych.
12.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych. 12.2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1804 z późn. zm.). 12.3. W przypadku składania przez Wykonawcę
wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna
zawierać następujące elementy: 12.3.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie
ich siedzib, 12.3.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 12.3.3. kwotę
gwarancji, 12.3.4. termin ważności gwarancji, 12.3.5. w przypadku Konsorcjum w treści dokumentu należy
zaznaczyć zapis, że dotyczy ona Konsorcjum, 12.3.6. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę
wybrano: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we
ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub d) w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni Zamawiającemu, że wynika to z
przyczyn nieleżących po jego stronie. 12.4. Postanowienia określone w pkt. 12.3. stosuje się odpowiednio do
poręczeń określonych w pkt. od 12.2.2. i 12.2.5. 12.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na
następujący rachunek Zamawiającego: 50 1500 1429 1214 2004 9506 0000 w Banku Zachodnim WBK S.A. 6
Oddział w Jeleniej Górze. Na przelewie należy umieścić informację: Wadium: Budowa systemu przenośników
frakcji energetycznej do wiaty 12.6. Wadium wnoszone w innej niż pieniężna formie Wykonawca składa w
siedzibie Zamawiającego Związek Gmin Karkonoskich Pałac Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice.
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12.7. Przy przekazaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie. 12.8.
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 bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 12.9.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy. 12.10. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: 12.10.1.odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub 12.10.2. nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 12.10.3. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust.3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw,
chyba że udowodni Zamawiającemu, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie lub
12.10.4.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiada doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jedną dostawę wraz z
montażem i rozruchem , odpowiadającą dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj.: osoby, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, będą posiadały uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w
specjalności stosownie do wykonywanych czynności tj.:-konstrukcyjno- budowlanej - kierownik
budowy,-w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownik
robót, Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku wymienionych
specjalności.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
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zamówienia tj.: osoby, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, będą posiadały uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w
specjalności stosownie do wykonywanych czynności tj.:-konstrukcyjno- budowlanej - kierownik
budowy,-w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownik
robót, Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku wymienionych
specjalności.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000
złotych ( sto tysięcy złotych)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
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jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
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r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - wydłużenie gwarancji - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.zgk-karkonosze.pl/bip/, http://www.kcgo.karkonosze.eu/przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Gmin
Karkonoskich , ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice tel.75 7182415, 75 7183323.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2016
godzina 12:00, miejsce: Związek Gmin Karkonoskich , ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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