Spr. nr K/35/D/2012
Zielona Góra 29.10.2012r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Zamawiający
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 65-120 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 110, tel. +48 68 32291-04, fax. +48 68 322-91-84
2. Opis przedmiotu zamówienia publicznego.
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych.
Wymagania dla rozdrabniacza:
1. Przeznaczenie: fabrycznie nowy rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych,
rok
budowy 2013
2. Urządzenie zabudowane na ramie umożliwiającej transport pojazdem hakowym, wyposażone w opuszczane
koła umożliwiające przemieszczanie maszyny po placu ( stanowisku roboczym), wyposażone w separator
magnetyczny nad taśmowy nad przenośnikiem odbierającym frakcję po rozdrobnieniu..
3. Urządzenie nie może być prototypem
4. Masa całkowita urządzenia (DMC): max 16,0 Mg.
5. Wydajność urządzenia: min 10 Mg/h
6. Wymiary maszyny złożonej -transportowe:
- długość: max. 7000 mm
- szerokość: max. 2 550 mm
- wysokość: max. 2 800 mm
7. Parametry silnika do napędu maszyny:
- silnik wysokoprężny
- moc silnika min 150 kW
- spełniający normy emisji spalin EU Stage IIIA lub wyższe
- silnik zaopatrzony we wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do pierwszego uruchomienia i szkolenia
obsługi (paliwo, oleje, płyn chłodzący),
- wyposażony w zbiornik paliwa zabezpieczony przed dostępem
osób nieupoważnionych,
- elektryczny rozrusznik
- zabezpieczenie umożliwiające wyłączenie silnika przy jego przeciążeniu,
- gwarancja rozruchu przy temperaturze do -25°C,
8. Panel sterowania:
• wyposażony w przyciski obsługujące co najmniej funkcje:
- rozkładania i składania przenośnika, włączanie i wyłączanie przenośnika oraz napędu elementów
rozdrabniających,
• na panelu umieszczony wyświetlacz pokazujący co najmniej: poziom oleju napędowego w
zbiorniku, prędkość obrotową wału rozdrabniającego, stan godzin pracy dzienny oraz stan godzin pracy
urządzenia od początku eksploatacji .
9. Komora rozdrabniająca
- min 1 wał rozdrabniający
- napęd na wał z automatyczną funkcją rewersowania w przypadku przeciążenia
- system szybkiej wymiany noży bez potrzeby demontażu wału
- system łatwej wymiany elementów rozdrabniających
- min długość wału 1700mm
10. Komora zasypowa ( lej zasypowy):
- wysokość zasypowa : max. 3 000 mm,

11. Przenośnik rozładowujący frakcję po rozdrobnieniu:
- taśma gumowa ze zbierakami,
- hydrauliczne rozkładanie, składanie
- wysokość zrzutu regulowana
12. Inne wymagania:
Termin dostawy na dzień 25.04.2013
Gwarancja rozruchu i pracy urządzenia przy temperaturze do -25°C,
Dostarczone urządzenie musi być kompletne.
System transportowy - przy użyciu pojazdu hakowego
Urządzenie wyposażone w rewers wału.
Dostawa urządzenia do Działu Zagospodarowania Odpadów ZGKiM
Okres gwarancji : 24 miesiące lub 3000 godzin pracy, w zależności co nastąpi szybciej
Urządzenie musi być zabezpieczone przed uruchomieniem przez osoby postronne nieupoważnione do
obsługi.
Urządzenie wyposażone w wyłączniki awaryjne w newralgicznych punktach.
W ramach zamówienia Dostawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i
eksploatacji urządzenia
Wyposażenie w komplet niezbędnych narzędzi.
Wszystkie metalowe powierzchnie (zewnętrzne i wewnętrzne) maja być przygotowane i wykończone zgodnie
z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich. Kolor standardowo stosowany
przez producenta.
Urządzenie wyposażone w zabezpieczenia nie pozwalające na przeciążenie lub przegrzanie maszyny.
13. Wymagane dokumenty:
- świadectwo zgodności CE,
- katalog części zamiennych w języku polskim – 2egz,
- karta gwarancyjna w języku polskim
- instrukcja obsługi urządzenia DTR w języku polskim – 2 egz.
- instrukcja Bhp w języku polskim – 2 egz.
- inne dokumenty konieczne a wyżej nie wymienione
3. Miejsce realizacji zamówienia - Zielona Góra, ul. Wrocławska 73
4. Oznaczenie zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – 42.99.61.00-5
5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia ich spełniania.
1.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu, a także przedłożyć wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków:
1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania..
2) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i .2 u.p.z.p. W celu potwierdzenia
spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w
przypadku
wspólnego
ubiegania
się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z nich musi
złożyć przedmiotowe dokumenty, spółkę cywilną traktuje się jak wykonawców składających
ofertę wspólnie):
a)

Oświadczenie, o braku podstaw wykluczenia z postępowania. Wzór powyższego oświadczenia
stanowi załącznik nr 2.2 do IDW;

b) Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowiące załącznik nr 2.3 do
IDW;
c)

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
e)

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

f)

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 powyżej.

3) Posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia.
a)

posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 200 000 PLN. W celu potwierdzenia
spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłacona polisę lub inny dokument
ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

5) Złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do IDW, o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, oświadczenie może być złożone wspólnie, przy czym winno być podpisane
przez każdego z tych Wykonawców lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia).
2.

Podmioty zagraniczne:
•

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

•

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.2 litera b,c,d,f - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b.

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c.

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 5.1.2 litera e) - składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
•

Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009r., Nr 226, poz. 1817)
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o
którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
•

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009r., Nr
226, poz. 1817), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów stosuje się
odpowiednio.

3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
zamawiający żąda przedstawienia:
- opisów, tj. zamawiający żąda przedstawienia opisu technicznego oferowanego rozdrabniacza.
4.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
6. Wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 17.000,00 złotych
7. Termin realizacji zamówienia: na dzień 25.04.2012 r.
8. Sposób otrzymania specyfikacji
Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgkim.zgora.pl
SIWZ w formie papierowej można odbierać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój 101 W przypadku
wykonawców zamawiających wysyłkę SIWZ pocztą, siwz zostanie przesłana za zaliczeniem pocztowym.
9. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami.
Weronika Stachura, nr fax +48 68 322-91-84, adres e-mail dz.zamowien-pub@zgkim.zgora.pl
10. Oferty wariantowe Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
11. Oferty częściowe nie dopuszcza się składania ofert częściowych
12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej
13. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
15. Termin związania z ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert
16. Termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 101 w terminie do 11.12.2012 godz. 08.00
17. Termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój 007 w dniu 11.12.2012 r godz. 09:00
18. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
L.p.
1.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert
Cena oferty

100 %

Oferty zostaną ocenione wg wzoru
najniższa oferowana cena*
-------------------------------------cena ocenianej oferty *

Znaczenie

x 100 pkt.

19. Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Nie dotyczy
21. Zaliczki.
Nie dotyczy
22. Przewidywane zmiany umowne.
Strony umowy dopuszczają ewentualną możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą świadczenia usług lub
dokonywania dostaw stanowiących przedmiot Umowy, w szczególności zmian w zakresie ustawy z dnia 11
marca 2004r.o podatku od towarów i usług, przepisów wykonawczych do niej lub aktów prawnych, które tę
ustawę lub przepisy wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany Umowy jest wystąpienie w okresie
obowiązywania Umowy takiej zmiany w przepisach prawa podatkowego, która wpływa na obowiązek lub
uprawnienia którejkolwiek ze stron.
23. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub
części zamówienia:
Nie dotyczy.
24. Informacje dodatkowe
Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej
Góry” Projekt Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-013/09
25. Data przesłania ogłoszenia do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – 29.10.2012 r.

