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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279182-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Rudno: Różne maszyny specjalnego zastosowania
2022/S 101-279182

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.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7412074997
Adres pocztowy: Ostróda
Miejscowość: Rudno
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 14-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magda Bawolska
E-mail: m.bawolska@zuokrudno.pl 
Tel.:  +48 896441244
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/app/login?MP_statusMsg=expired
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Zakup, dostawa i montaż nowej mobilnej rozrywarki do worków dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
Numer referencyjny: DZP1/ZP/7/2022

II.1.2) Główny kod CPV
42990000 Różne maszyny specjalnego zastosowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż nowej mobilnej rozrywarki do worków do Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o., adres: Rudno 17, 14-100 Ostróda. Rozrywarka 
do worków będzie pierwszym elementem linii sortowniczej. Głównym zadaniem będzie rozrywanie worków 
z selektywnej zbiórki, opóźnianie oraz kruszenie lżejszych odpadów gabarytowych (np. drobne meble, 
palety drewniane, opakowania plastikowe) i przenoszenie ich zawartości na kanałowy przenośnik taśmowy. 
Skuteczność otwierania worków musi wynosić minimum 90%. Rozrywarka będzie umieszczona nad 
przenośnikiem kanałowym w sposób umożliwiający przeniesienie maszyny (brak trwałego przymocowania do 
gruntu ) w różne miejsca hali sortowni Szczegółowe dane techniczne zawiera Załącznik nr 11 do SWZ.
Zamawiający informuje zgodnie z art.84 ust.4 ustawy Pzp iż przeprowadził wstępne konsultacje 
rynkowe .Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem obowiązkowej wizji 
lokalnej.

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: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż nowej mobilnej rozrywarki do worków do Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. , adres: Rudno 17, 14-100 Ostróda. Rozrywarka 
do worków będzie pierwszym elementem linii sortowniczej. Głównym zadaniem będzie rozrywanie worków 
z selektywnej zbiórki, opóźnianie oraz kruszenie lżejszych odpadów gabarytowych (np. drobne meble, 
palety drewniane, opakowania plastikowe) i przenoszenie ich zawartości na kanałowy przenośnik taśmowy. 
Skuteczność otwierania worków musi wynosić minimum 90%. Rozrywarka będzie umieszczona nad 
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przenośnikiem kanałowym w sposób umożliwiając przeniesienie maszyny (brak trwałego przymocowania do 
gruntu ) w różne miejsca hali sortowni
Podstawowe parametry techniczne:
1. Efektywna długość bębna minimum 2200 mm
2. Moc napędu bębna głównego (roboczego) minimum 37 kW
3. Napięcie robocze minimum 400V/50 HZ, klasa izolacji: IP 55
4. Przekładnia główna – planetarna
5. Liczba obrotów bębna w zakresie od 4 do 10 obrotów/min. (z możliwością regulacji za pomocą regulacji 
częstotliwości)
6. Średnica bębna minimum 800 mm
7. Poziom hałasu maksymalnie 85 dBA
8. Wydajność minimum 25 Mg/h
9. Waga bez kosza zasypowego (Mg) od 8,5 do 9
Dodatkowe informacje techniczne:
• wymiary gabarytowe:
1. Długość korpusu w osi bębna minimum 3100 mm
2. Szerokość korpusu minimum 2400 mm
3. Wysokość korpusu minimum 1800 mm
4. Grubość blach ścian korpusu minimum 20 mm
5. Długość kosza zasypowego (w osi bębna) minimum 3500 mm
6. Szerokość kosza zasypowego minimum 2200 mm
7. Wysokość krawędzi zasypu maksymalnie 2500 mm
8. Pojemność kosza zasypowego około 6 m3
• bęben roboczy:
1. Grubość płaszcza bębna minimum 50 mm
2. Moment obrotowy 165 000 Nm
3. Ilość sekcji z zębami (hakami) na bębnie roboczym minimum 12
4. Ilość zębów (haków) w jednej sekcji minimum 2
5. Szerokość zęba (haka) 60 mm
6. Wysokość zęba (haka) 155 mm
7. Układ zębów na bębnie – spiralny
8. Materiał zębów – stal
9. Zęby powinny podlegać regeneracji
Wymagane dokumenty w języku polskim:
1. Deklaracja zgodności CE
2. Instrukcja obsługi (dokumentacja techniczno-ruchowa) – 2 egz. + wersja na CD – 2 egz.
3. Książka serwisowa
4. Katalog części zamiennych
Dodatkowe Wymagania:
• Urządzenie sterowane za pomocą szafy sterującej z panelem dotykowym
• Wyposażona w system ze sterowaniem za pomocą ekranu dotykowego
• Wyposażona w obwód zatrzymania awaryjnego
• W celach konserwacyjnych możliwość otworzenia hydraulicznie tylnej części maszyny
• Wyposażona w automatyczny system dopasowania parametrów pracy maszyny do wielkości i stopnia 
napełnienia worków
• Wyposażona w system zabezpieczający przed owijaniem bębna
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• Rozrywarka do worków (mobilna) musi być kompatybilna z instalacją sterowania linii sortowniczej.
• Musi być zabezpieczona antykorozyjnie
• Sygnał startowy do załączenia z przenośnika 001. Dodatkowo na burcie przenośnika 002 urządzenie powinno 
być wyposażone w wyłącznik awaryjny rozrywarki, oraz przycisk włącz/wyłącz.
• Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego montażu dostarczonej maszyny wraz
z podłączeniem do instalacji zasilania i sterowania oraz montażu leja zasypowego
i niezbędnych konstrukcji.
• Po zakończeniu montażu maszyna ma przejść rozruch kontrolny, a Wykonawca w tym samym dniu 
przeprowadzi szkolenie z obsługi i konserwacji dla minimum 4 pracowników.
• Gwarancja na urządzenie minimum 36 miesięcy. W okresie objętym gwarancją Wykonawca będzie wykonywał 
bezpłatne przeglądy serwisowe.
• Termin dostarczenia urządzenia dla Zamawiającego maksymalnie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
• Termin ważności oferty: 90 dni
• Płatność: po dostarczeniu urządzenia na podstawie protokołu odbioru (bez uwag). Termin płatności 14 dni na 
podstawie prawidłowo wystawionej /dostarczonej faktury VAT.
• Wykonawca na co najmniej 3 dni przed planowaną dostawą powiadomi Zamawiającego o dostarczeniu 
mobilnej rozrywarki do worków
• Wymagana wizja lokalna (w hali sortowni odpadów w Rudnie) przed złożeniem ofert

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: 5
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
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania, zgodnie z art.257 ust.1 ustawy Pzp 
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 
przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: ogłoszeniu o 
zamówie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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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 mobilnej rozrywki do 
worków na sumę gwarancyjną w wysokości 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych)

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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 zdolności technicznych wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis posprzedażowy oraz w 
okresie gwarancji Wykonawca będzie ponosił koszty serwisu gwarancyjnego wraz wymianą części zamiennych.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 10 do SWZ.
Zmiany umowy została przewidziana w &11 projektu umowy.

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: 30/06/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 28/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy. W przypadku awarii tego 
systemu,która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie 
ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
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Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane w sprawie 
złożonego wniosku o dofinansowanie (uzupełnienie infrastruktury technologicznej ZUOK RUDNO Sp. z 
o. o. - zakup, dostawa i montaż nowej mobilnej rozrywarki do worków) zarejestrowanym pod numerem 
RPWM.05.01.00-28-0002/22 w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie 
zasobów, działanie 5.1 Gospodarka odpadowa. Konkurs nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/22.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
4) Oświadczenie o posiadanym serwisie posprzedażowym według Załącznika nr 6 do SWZ
5) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. 
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oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 - 7 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 7 do SWZ.
6) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ 
i Formularzem Oferty technicznej - zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest 
zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym mowa w 
Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
5)oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia DOTYCZĄCE 
PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 Ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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.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 p.z.p.
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 p.z.p. 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
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
12. 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 p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. 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

25/05/2022 S101
https://ted.europa.eu/TED

8 / 9



Dz.U./S S101
25/05/2022
279182-2022-PL

9 / 9

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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:
20/05/2022
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