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PL-Bukowiec: Prasy do odpadów

2013/S 066-109858

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Związek Gmin Karkonoskich
ulica Robotnicza 6
Osoba do kontaktów: Mieczysław Lewandowicz
58-533 Bukowiec
POLSKA
Tel.: +48 756439214
E-mail: m.lewandowicz@karkonosze.eu
Faks: +48 756439920
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://zgk-karkonosze.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Związek międzygminny

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
„Rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na terenie
Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy” –
biokompostownia tunelowa z wyposażeniem dodatkowym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług: Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach -
Kostrzycy.
Kod NUTS PL515

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa systemu zagospodarowania odpadów
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http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109858-2013:TEXT:PL:HTML#id17565549-II.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109858-2013:TEXT:PL:HTML#id17565550-IV.
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http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109858-2013:TEXT:PL:HTML#id17565552-VI.
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Sekcja IV: Procedura

biodegradowalnych na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w
Ścięgnach – Kostrzycy” – biokompostownia tunelowa z wyposażeniem dodatkowym:
— prasa tłokowa o napędzie spalinowym do napełniania rękawów o średnicy 2,4 m i
długości do 60,0 m, zużycie paliwa poniżej 7 litrów paliwa diesel na godzinę, minimalna
wydajność 25ton/h, emisja hałasu <90dB, szerokość maszyny: < 350 cm, długość < 1000
cm, moc silnika diesla > 25 kW – 1 szt;
— rękaw foliowy o średnicy 2,4 m i długości 23,0 m, rodzaj materiału folii LDPE, grubość
folii > 0,19 mm – 120 szt;
— system instalacji wentylatorów napowietrzających wraz z rozdzielaczami i
rozprowadzaniem powietrza z każdego wentylatora do 3 rękawów o wydajności
nominalnej > 700 m3/h, moc elektryczna wentylatora > 0,49 kW – 20 kpl;
— termometr elektroniczny w zakresie temperatur 0-99°C, rodzaj odczytu elektroniczny –
4 szt;
— system instalacji odbioru powietrza z 30 rękawów do oczyszczania w biofiltrze - 2 kpl.
— bio-filtr o wydajności oczyszczania minimum 400 m3/h; spełniających wymagania
normy PN-E 13725 i zgodny z zapisami Art. 86 Dział II. Ochrona powietrza, ( „Prawo
ochrony środowiska” z 1.10.2001r) wraz z przepisami wykonawczymi. – 2 szt.;
— pompa zatapialna do przepompowywania odcieków o parametrach: moc minimum
11,5kW; wirnik typu VORTEX - przelot ø80mm, w komplecie stojak i szybkozłącza
ø100mm, kolano sprzęgające typu KS80, górny wspornik prowadnic typu W 100,
wydajność nominalna = minimum 16 litrów/s, wysokość pod. nom. Hn = minimum 26 m,
rozdzielnia zasilająco-sterujaca 1 x 11,5 kW, zespół sygnalizacji poziomu i 3 pływakami z
łańcuchem i obciążnikami, kabel zasilający pompę minimum 20 mb, wąż giętki ø100 o
długości 15m do podłączenia pompy ze szybkozłączką ø100mm wraz ze złączką,
rurociąg sztywny – rura typu PE110x6,6 o długości 200 m wraz z systemem złączek, oraz
złączek do spięcia z wężem giętkim oraz rozdzielacza ø100 na 2 x ø63 – 1 kpl.;
— zamiatarka do zamiatania nawierzchni dróg , placów, chodników, kostki brukowej
wraz ze szczotkami o następujących parametrach: szerokość zamiatarki - od 1,9 m do
2,2 m, średnica szczotki – od 550 mm do 650 mm, obroty szczotki od 130 – 170
obr/min, mocowanie na trójpunktowym układzie zawieszenia II kat. zasilanie hydrauliczne,
ilość elementów wymiennych szczotki od 47 - 57 szt., prędkość ciągnika – do 10 km/h,
masa zamiatarki – od 300 kg do 400 kg, wydajność pompy hydraulicznej od 20 –
40l/min, + dodatkowy komplet szczotek zamiatających. - 1 kpl.;
— dostawa na miejsce tj.: teren Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin
Karkonoskich - Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami, montaż, uruchomienie,
rozruch pod obciążeniem;
oraz przeszkolenie 4 pracowników wskazanych przez Zamawiającego wraz z
przekazaniem:
— kompletna dokumentacja techniczno – rozruchowaj oferowanych maszyn i urządzeń w
tym Dokumentacja Techniczno Ruchowa (DTR) prasy do napełniania rękawów w języku
polskim, deklaracje CE;
— wykaz części zamiennych oferowanych maszyn i urządzeń zużywających się w czasie
normalnej eksploatacji oraz ich cennika.
zwanego dalej „zadaniem lub dostawą“.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42996200, 42120000, 34921100

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 094 681,34 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00



Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 32583-2013 Część nr: 1 - Nazwa:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

IP.271-01/13

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 21-032583 z dnia 30.1.2013

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.3.2013

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia

Finplast Sp. z o.o.
ul. Piastów Śląskich 53
01-494 Warszawa
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 890 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 094 681,34 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:032583-2013:TEXT:PL:HTML


VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.4.2013


