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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391158-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Giżycko: Prasy
2022/S 137-391158

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Spytkowo 69
Miejscowość: Giżycko
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
E-mail: biuro@zuokspytkowo.pl 
Tel.:  +48 875555410
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuokspytkowo.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 drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa nowej oraz demontaż obecnie używanej prasy belującej.
Numer referencyjny: 2728/2022

II.1.2) Główny kod CPV
42636000 Prasy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej prasy belującej oraz demontaż obecnie używanej.
Rok produkcji nie starszy niż 2021r.
Dostarczona prasa musi wysokościowo i gabarytowo pasować do istniejącej linii technologicznej z 
zachowaniem bezpieczeństwa pracy i miejsca niezbędnego do wykonania obsługi prasy oraz bez konieczności 
rozbudowy lub przenoszenia taśmociągów.
Sumaryczna moc urządzeń związanych z pracą prasy musi zostać dobrana pod istniejące przyłącze 
elektryczne. Prasa zasilona jest z rozdzielni elektrycznej znajdującej się w hali sortowni zasilona ze stacji 
transformatorowej położonej na terenie zakładu. Średnica przewodu zasilającego szafę elektryczną to 
YKY4X150mm2. Kabel elektryczny zasilający prasę belującą na następujące oznaczenie 5xLgY 35mm2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SWZ.

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: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Spytkowo 69; 11-500 Giżycko

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej prasy belującej oraz demontaż obecnie używanej.
Rok produkcji nie starszy niż 2021r.
Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzenia w wersji prototypowej.
Dostarczona prasa musi wysokościowo i gabarytowo pasować do istniejącej linii technologicznej z 
zachowaniem bezpieczeństwa pracy i miejsca niezbędnego do wykonania obsługi prasy oraz bez konieczności 
rozbudowy lub przenoszenia taśmociągów.
Sumaryczna moc urządzeń związanych z pracą prasy musi zostać dobrana pod istniejące przyłącze 
elektryczne. Prasa zasilona jest z rozdzielni elektrycznej znajdującej się w hali sortowni zasilona ze stacji 
transformatorowej położonej na terenie zakładu. Średnica przewodu zasilającego szafę elektryczną to 
YKY4X150mm2. Kabel elektryczny zasilający prasę belującą na następujące oznaczenie 5xLgY 35mm2
Zadaniem prasy będzie prasowanie wysortowanych surowców recyklingowych i zbieranych selektywnie 
odpadów tj. papier, tektura, zmieszany papier, terapak, folie, tworzywa sztuczne (butelki pet, chemia 
gospodarcza, twardy plastik) oaz RDF. Prasa swoimi gabarytami musi wpasować się w miejsce obecnej 
maszyny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SWZ.

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
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach 
określonych w pkt 11 SWZ oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony względem Wykonawcy który wykaże, że w okresie 
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno 
zamówienie polegające na dostawie i montażu urządzenia będącego elementem linii sortowniczej odpadów.

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: 24/08/2022
Czas lokalny: 08:00

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.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Więcej informacji na stronie internetowej zamawiającego https://zuokspytkowo.pl/index.php/zamowienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w 
Dziale IX u.p.z.p.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej,
Odwołanie wnosi się:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie:
b) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia 
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 
a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – 
ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie 
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
- nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
- opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera 
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2022
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