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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364448-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Kalisz: Różne maszyny specjalnego zastosowania
2010/S 239-364448
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
pl. Św. Józefa 5
Kontaktowy: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Do wiadomości: Magdalena Poroś
62-800 Kalisz
POLSKA
Tel. +48 627635670 / 627635650
E-mail: biuro@czystemiasto.pl, biuro@orlistaw.pl
Faks +48 627635651
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.czystemiasto.pl; www.orlistaw.pl
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Środowisko
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego wraz z urządzeniami
towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2,
62-834 Ceków, POLSKA.
Kod NUTS PL416

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1) opracowanie Projektu Technologicznego Modernizacji Instalacji do sortowania odpadów komunalnych
zmieszanych pochodzących z gospodarstw domowych oraz zbieranych selektywnie (papier-makulatura,
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opakowania), w celu umożliwienia wydzielenia substratu do produkcji paliwa alternatywnego ze strumienia
odpadów balastowych z możliwością odzysku określonych surowców wtórnych;
2) wykonanie i dostawa nowego wyposażenia zgodnie z wymaganiami SIWZ - w tym dostawa jednego
automatycznego sortera optoelektronicznego;
3) montaż nowego wyposażenia;
4) dostosowanie w wymaganym zakresie istniejącego wyposażenia;
5) wykonanie instalacji zasilania, sterowania i wizualizacji nowego wyposażenia sortowni oraz synchronizacja z
istniejącym systemem sterowania i wizualizacji hali sortowni;
6) wykonanie dokumentacji powykonawczej;
7) uruchomienie i rozruch instalacji technologicznej sortowania odpadów komunalnych po modernizacji;
8) opracowanie instrukcji eksploatacji, instrukcji BHP oraz p.poż. dla instalacji technologicznej sortowania po
modernizacji;
9) szkolenie personelu w miejscu dostawy (10 pracowników Zamawiającego w Zakładzie dotyczące obsługi,
konserwacji, naprawy w zakresie przedmiotu zamówienia. Szkolenie zakończy się najpóźniej w dniu odbioru
wykonanych prac;
10) opracowanie Projektu Technologicznego Rozbudowy Instalacji do sortowania o kolejny układ technologiczny
nastawiony na odzysk surowców wtórnych, w skład którego będą wchodziły kolejne sortery optoelektroniczne
(co najmniej 5) zapewniające automatyczny odzysk:
a) papieru;
b) folii PE;
c) PET;
d) opakowań twardych PP/PE;
e) kartoników po produktach spożywczych np. Tetra Paku ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych
pochodzących z gospodarstw domowych oraz zbieranych selektywnie (papier-makulatura, opakowania).
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42990000, 51511000, 45259900, 42417300, 71323200

II.1.6)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak

II.2)

CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 593 000,00 EUR
Bez VAT

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Przyspieszona ograniczona

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Oferowana cena brutto. Waga 80
2. Okres wyłączenia istniejącej linii segregacji odpadów. Waga 20
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
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IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
UA.341-I-16/10

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2010/S 211-322999 z dnia 29.10.2010
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SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1)
DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
30.11.2010
V.2)

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1

V.3)

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU
ZAMÓWIENIA
Sutco - Polska Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 10
40-241 Katowice
POLSKA

V.4)

INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 744 000,00 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 593 000,00 EUR
Bez VAT

V.5)

PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Tak wartość lub część zamówienia, która będzie zlecona stronom trzecim
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, która będzie podzlecana Wykonawca powierzy podwykonawcom
wykonanie systemu automatyki, sterowania i wizualizacji.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/030 "Kalisz - gospodarowanie
odpadami stałymi".
VI.2)

INFORMACJE DODATKOWE

VI.3)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
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Tel. +48 224587840
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800
VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań 1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jegowniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia;
— jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo
b) 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;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
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b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587803

VI.4)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
8.12.2010
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