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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145974-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Rudno: Prasy hydrauliczne
2021/S 058-145974

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 Rudno Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Ostróda
Miejscowość: Rudno 17
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 14-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magda Bawolska
E-mail: m.bawolska@zuokrudno.pl 
Tel.:  +48 6441244
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zuokrudno.pl
Adres profilu nabywcy: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://zuokrudno.ezamawiajacy.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://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sp. z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowej prasy hydraulicznej wraz z nową szafą sterowniczą i nowym perforatorem do 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.
Numer referencyjny: DZP1/zp/3/2021

II.1.2) Główny kod CPV
42636100 Prasy hydrauliczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej prasy hydraulicznej wraz z nową szafą sterowniczą i 
nowym perforatorem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100 
Ostróda. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 12 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42996200 Prasy do odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rudno 17, 14-100 Ostróda

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej prasy hydraulicznej wraz z nową szafą sterowniczą i 
nowym perforatorem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100 
Ostróda.
2. Prasa przeznaczona do belowania surowców i odpadów: tworzywa sztuczne, papier, karton, puszki 
aluminiowe, PRE-RDF.
3. Wykonawca dokona demontażu istniejącej starej prasy, szafy sterowniczej i perforatora, a w te miejsce 
zamontuje nowo dostarczone urządzenia. Zdemontowane urządzenia Wykonawca ustawi na terenie Zakładu w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego montażu dostarczonych urządzeń: dostosowanie 
do istniejących przenośników, podłączenie do instalacji sterowania linii sortowniczej, podłączenie energii 
elektrycznej.
5. Zamontowane urządzenia nie mogą ograniczać i blokować przejść i drogi ewakuacyjnej hali sortowni.
6. Obecna pras jest zasilana kablem NYY-J 5X25 w długości około 25 m od miejsca przyłączenia, w przypadku 
niewystarczających parametrów kabla Wykonawca wymieni kabel zasilający.
7. Maksymalny czas zatrzymania pracy sortowni w celu montażu nowych urządzeń będących przedmiotem 
zamówienia 48 godzin.
8. Realizacja pełnego zamówienia maksymalnie 30 dni od podpisania umowy.
9. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, urządzenia nie mogą być prototypem.
10. Wykonawca dołączy do oferty minimum po 1 szt. referencji osobno dla prasy i perforatora.
11. Instalacje elektryczne muszą być zabezpieczone przed gryzoniami.
12. Parametry techniczne prasy:
1) siła zgniotu minimum 80 Mg;
2) napęd główny: minimum 55 kW, lub minimum 2 x 30 kW;
3) otwór komory zasypowej minimum 1 400 x 1 000 mm;
4) automatyczny system wiązania na minimum 4 druty, w układzie poziomym, lub pionowym;
5) lej załadowczy wyposażony w drzwi rewizyjne;
6) wszystkie drzwi rewizyjne zabezpieczone wyłącznikiem bezpieczeństwa;
7) system chłodzenia oraz ogrzewania oleju;
8) wymiary beli: wysokość 750 mm – 800 mm, szerokość 1 050–1 100, długość beli regulowana z możliwością 
zakończenia beli w przypadku braku surowca;
9) rolkowy system prowadzenia stempla;
10) system zabezpieczający tor jazdy stempla przed gromadzeniem się materiału;
11) wyposażenie w system wymiennych nożowy tnących: noże ruchome (stempel) i stałe (korpus);
12) zsuwnia do bel na minimum 2 bele;
13) podłoga z płytami wymiennymi ze stali trudno ścieralnej Hardox;
14) klamry zabezpieczające przed cofaniem się materiału;
15) ściany kanału z automatycznym trzystronnym zwężeniem kanału;
16) prasa zabezpieczona powłoka antykorozyjną;
17) prasa wyposażona w stojaki drutu 3,2 mm na szpule 40 i 500 kg;
18) drzwiczki rewizyjne w komorze prasy.
13. Wymagania dotyczące szafy sterowniczej:
Nowa szafa sterownicza na posiadać: kontrolki stanów pracy, wyłączniki awaryjne, wyłączniki bezpieczeństwa, 
wyświetlacz, system sterowania z sygnalizacją dźwiękową i świetlną informującą o występujących awariach, 
zakończeniu wykonania beli. Podstawowe informacje wyświetlane w języku Polskim. Wyposażona w licznik: 
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długości bel, ilości wyprodukowanych bel, czasu pracy. Urządzenie wyposażone w automatyczny układ 
sterowania z możliwością sterowania ręcznego.
14. Wymagania minimalne perforatora:
1) liczba wałów roboczych minimum 3;
2) długość robocza wałów tnących minimum 1 000 mm;
3) łączna moc napędu wałów roboczych minimum 9 kW;
4) perforator z funkcją rewersu;
5) perforator umieszczony nad otworem zasypowym;
6) układ przejezdny na kołach z napędem elektrycznym, z blokadą przesuwu;
7) perforator przeznaczony do butelek pet, w przypadku prasowania innych surowców perforator musi mieć 
możliwość wyjazdu z prasy.
15. Dokumenty w języku polskim:
— deklaracja zgodności CE,
— instrukcja obsługi (dokumentacja techniczno-ruchowa) pisemna – 2 szt. + 1 wersja elektroniczna,
— katalog części zamiennych,
— książka serwisowa.
16. W przypadku przeróbek konstrukcji (przenośników, podestów serwisowych, przenośników taśmowych itd.) 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty wymagane ...

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada dokument potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia, tj. za szkody wyrządzone w związku z dostawą i montażem nowej prasy 
hydraulicznej wraz z nową szafą sterowniczą i nowym perforatorem na sumę gwarancyjną w wysokości 1 000 
000 PLN (jeden milion zł).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy 
w zakresie przedmiotu zamówienia.
W ramach zdolni technicznych Wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedażowy oraz w 
okresie gwarancji Wykonawca będzie ponosił koszty serwisu gwarancyjnego wraz wymianą części zamiennych 
określonych w instrukcji obsługi np.: pompa, silnik, siłownik.
Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy 
lub kadry kierowniczej Wykonawcy. Zamawiający żąda dysponowaniem co najmniej dwóch serwisantów 
z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w ramach napraw i serwisowania oferowanych przez siebie pras 
hydraulicznych i szaf sterowniczych.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
wskazanym we wzorze umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, 
zachowania formy pisemnej.

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: 28/04/2021
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/04/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego –
https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?savedUrl=https%3A%2F%2Fzuokrudno.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: ul. Postępu 17A
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: odwolania@uzp.gov.pl
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem 
zamówień publicznych”.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/03/2021
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