
Mysłakowice-Bukowiec Pałac: Dostawa drutu do prasy belującej dla 

Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na teren 

Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-

Kostrzycy. 

Numer ogłoszenia: 93006 - 2012; data zamieszczenia: 26.03.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich , ul. Robotnicza 5, 

58-533 Mysłakowice-Bukowiec Pałac, woj. dolnośląskie, tel. 75 76 13 363, faks 75 76 13 363. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk-karkonosze.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samodzielna jednostka organizacyjna nie mająca 

osobowości prawnej/zakład budżetowy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drutu do prasy belującej dla 

Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na teren Karkonoskiego Centrum 

Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego 

zamówienia są sukcesywne dostawy drutu wiążącego o średnicy 2,80 mm (tolerancja 2,70mm - 

2,80mm) do prasy belującej HSM VK 12/1000 dla Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin 

Karkonoskich na teren Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach - Kostrzycy. Drut 

jest przeznaczony do belowania surowców wtórnych pochodzących z sortowni odpadów. 2. 

Sprawdzenie/test deklarowanej zgodności oferowanego drutu z parametrami określonymi ściśle 

poniżej polegać będzie na uzupełnieniu kaset podających prasy belującej HSM VK 12/1000 drutem 

przekazanym przez Wykonawcę zgodnie z oświadczeniem o którym mowa w pkt 14.3.5 w Części I 

niniejszej SIWZ, oraz wykonaniu szeregu prób wiązania poszczególnych sprasowanych surowców 

wtórnych [makulatura - długość beli do 1,0 mb, tworzywa sztuczne typu PET - długość beli do 0,60 

mb, tworzywa sztuczne (chemia gospodarcza) - długość beli do 0,60 mb]. 3. Proponowany drut musi 

spełniać następujące minimalne parametry określone przez Zamawiającego: PARAMETRY: Siła 

zrywająca [N] - 2110 Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2] - 346 Liczba przegięć - 36 Liczba skręceń 

- 216 ,oraz musi osiągnąć pozytywne wyniki opisanego w pkt. 2 sprawdzenie/testu. Przez osiągnięcie 

pozytywnych wyników sprawdzenia/testu Zamawiający rozumie brak wystąpienia zerwań 

proponowanego drutu podczas wykonywania prób. 4. Drut ma być dostarczany w szpulach o 

wymiarach (średnica, szerokość) umożliwiających swobodne uzupełnianie kasety podającej, oraz 



podawanie drutu do wiązania. Wymiary kasety podającej: 350mm/165mm/350mm (wys./szer./głęb.). 

5. Cała powierzchnia drutu powinna być nasmarowana olejem. Dostarczany drut powinien być 

zapakowany metodą zapewniającą zachowanie właściwości oraz parametrów techniczno- 

eksploatacyjnych podczas transportu oraz przechowywania w warunkach magazynowych w okresie 

co najmniej 12 miesięcy. 6. Szacunkowa ilość zapotrzebowania Zamawiającego na drut w terminie 

wykonania zamówienia wynosi ok. 30,00 Mg. Rzeczywista ilość zamówionego drutu według potrzeb 

Zamawiającego. Zakłada się, że ilość jednorazowej dostawy wyniesie ok. 0,45 Mg. Rzeczywista ilość 

[Mg] jednorazowej dostawy według potrzeb Zamawiającego. 7. W przypadku stwierdzenia 

niezgodności rzeczywistych parametrów drutu z określonymi w załączonym formularzu ofertowym 

oraz opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Części II niniejszej SIWZ na podstawie analizy 

laboratoryjnej, Wykonawca pokryje koszty przeprowadzenia badania oraz natychmiastowej wymiany 

wadliwej partii drutu, a w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego rzeczoznawcę uszkodzenia 

maszyny na skutek użycia wadliwego drutu także koszty jej naprawy.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.33.30.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców ubiegających się o udzielenie 

niniejszego zamówienia wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 

o 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 

o W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wykonali należycie dostawy 

drutu w ilości minimum 5 Mg/rok, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonali należycie dostawy drutu dające w skali roku ilość minimum 5 Mg. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 



 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie 

 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 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 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 



W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

1. Deklaracja dotycząca zgodności oferowanego drutu z parametrami i wymaganiami 

ściśle określonymi w Części II niniejszej SIWZ (oryginał). 2. Dokument określony w pkt. 1 

musi być potwierdzony w formie zaświadczenia/świadectwa/certyfikatu przez producenta 

oferowanego drutu (oryginał). 3. OŚWIADCZENIE o gotowości przekazania na koszt 

WYKONAWCY prób oferowanego drutu - 6 szpul stanowiących pełne uzupełnienie kaset 

podających (wymiary określone w Części II niniejszej SIWZ) do prasy belującej HSM VK 

12/1000 (oryginał). 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki tej zmiany określone zostały 

w § 4 Wzoru umowy (część IV niniejszej SIWZ) tj.: 1. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania 

umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) 

stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. 2. W 

przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia brutto 

obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie. 3. Każda 

zmiana wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu do umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Karkonoskie 

Centrum Gospodarki Odpadami Ścięgny-Kostrzyca (składowisko odpadów).. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

04.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Ścięgny-Kostrzyca 

(składowisko odpadów) w biurze znajdującym się wewnątrz hali technologicznej zakładu, lub listownie 

(przesyłką) na adres Zamawiającego.. 

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 


