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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:645975-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Spytkowo: Maszyny sortujące i przesiewające
2022/S 224-645975

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 SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 280470190
Adres pocztowy: 69
Miejscowość: Spytkowo
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kłoczko
E-mail: j.kloczko@zuokspytkowo.pl 
Tel.:  +48 875555413
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zuokspytkowo.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d0d11a03-658a-11ed-abdb-a69c1593877c
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d0d11a03-658a-11ed-abdb-
a69c1593877c

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 fabrycznie nowego przesiewacza bębnowego

Numer referencyjny: 2729/2022

II.1.2) Główny kod CPV
43411000 Maszyny sortujące i przesiewające

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego przesiewacza bębnowego, rok produkcji: 2022 
lub nowszy, zwanego w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia przesiewaczem. Przesiewacz głównie 
wykorzystywany będzie do przesiewania kompostu. Przesiewacz nie może być prototypem, ma pochodzić 
z seryjnej produkcji. Minimalny okres gwarancji jakości na dostarczony przesiewacz wynosi 24 miesiące lub 
min 2000 Mth - w zależności co pierwsze nastąpi – liczony od daty bezusterkowego odbioru przesiewacza, 
potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń. 
W trakcie okresu gwarancji Wykonawca będzie świadczył usługę obowiązkowych (wskazanych w instrukcji 
techniczno-ruchowej przesiewacza DTR) przeglądów serwisowych oraz napraw wliczonych w cenę oferty. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się 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: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego przesiewacza bębnowego, rok produkcji: 2022 
lub nowszy, zwanego w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia przesiewaczem. Przesiewacz głównie 
wykorzystywany będzie do przesiewania kompostu. Przesiewacz nie może być prototypem, ma pochodzić 
z seryjnej produkcji. Minimalny okres gwarancji jakości na dostarczony przesiewacz wynosi 24 miesiące lub 
min 2000 Mth - w zależności co pierwsze nastąpi – liczony od daty bezusterkowego odbioru przesiewacza, 
potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń. 
W trakcie okresu gwarancji Wykonawca będzie świadczył usługę obowiązkowych (wskazanych w instrukcji 
techniczno-ruchowej przesiewacza DTR) przeglądów serwisowych oraz napraw wliczonych w cenę oferty. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się 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 dniach: 30
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
III.1) Warunki udziału
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami 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: 22/12/2022
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: 21/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/12/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Platforma e-Zamówienia
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
W postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-
Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-
mail:biuro@zuokspytkowo.pl  (nie dotyczy składania ofert). Więcej informacji znajduje się w pkt 18 SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2022
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