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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373754-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Maszyny przemysłowe
2017/S 182-373754

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
ul. Ernsta Petersona 22
Osoba do kontaktów: Adam Pilecki
85-862 Bydgoszcz
Polska
Tel.:  +48 525222058
E-mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl 
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://pronatura.bydgoszcz.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka odpadami

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej automatycznej, hydraulicznej prasy kanałowej, perforatora
butelek pet i nowego przenośnika łańcuchowego wraz z dostawami i robotami towarzyszącymi dla
Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Bydgoszcz.
Kod NUTS PL613

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej automatycznej,
hydraulicznej
prasy kanałowej, perforatora butelek pet i nowego przenośnika łańcuchowego wraz z dostawami i robotami
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towarzyszącymi.
Prasa przeznaczona będzie do prasowania w bele przemiennie surowce wtórne, wysortowane na linii
sortowniczej odpadów lub dowożonych ze zbiórki selektywnej: butelek PET, tworzywa, chemia twarda i
miękka,
folie, makulatura, puszki aluminiowe, itp.
Przedmiot dostaw powinien nadawać się do zamontowania w istniejącej linii sortowniczej w zakładzie
Zamawiającego oraz powinien współpracować z nią w pełnym zakresie, przy uwzględnieniu parametrów
(w szczególności- sieci elektrycznej) na terenie zakładu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie
zaprojektować i wykonać montaż dostarczanego urządzenia przy zachowaniu powyższych wymogów.
Wszystkie prace związane z przedmiotem zamówienia będą wykonywane na terenie Zakładu Gospodarki
Odpadów przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy, w którym będzie odbywała się normalna bieżąca praca. W
Stacji Segregacji Odpadów praca odbywa się od poniedziałku do piątku na pierwszej zmianie w godz. od 6
do
14.
Czas braku możliwości prasowania surowców wtórnych należy skrócić do niezbędnego minimum –
maksimum
2 dni robocze.
W ramach zadania należy wykonać następujące dostawy i prace:
1. Demontaż pracującej w linii sortowniczej belownicy Presona typ LP40EH1
Istniejącą belownicę Presona należy odłączyć od zasilania elektrycznego oraz połączenia ze sterowaniem
linii
sortowniczej. Należy ją zdemontować i przetransportować w nowe miejsce pracy na terenie zakładu w wiacie
przy magazynie.
Belownica w nowym miejscu będzie pracowała bez perforatora, dlatego należy dostarczyć i zamontować
odpowiedni lej zasypowy wynikający z nowego przenośnika łańcuchowego. Lokalizacja belownicy będzie
wymagała wycięcia otworu w ściance oporowej pomiędzy boksami na kanał belownicy, szczegóły zostaną
przedstawione podczas wizji lokalnej. W ramach demontażu belownicy należy również zdemontować
istniejący
perforator wraz z konstrukcją i pomostem obsługowym, w taki sposób żeby nie uszkodzić tych elementów
i przetransportować perforator do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego na terenie
zakładu.
W nowym miejscu docelowej pracy istniejącej belownicy należy ją zamontować na posadzce bez kanału
pod igły wiążące. Dlatego należy przewidzieć komplet nóg wspierających, osłon, zsuwni z łukowym
przekierowaniem balotów do posadzki oraz niezbędnych części ażeby unieść prasę na wymaganą do pracy
wysokość i dostosować zgodnie z przepisami do nowego przenośnika łańcuchowego.
W nowym miejscu pracy należy połączyć belownice z nowym nad poziomowym przenośnikiem łańcuchowym
(opis w dalszej części oraz tabela nr 1), zasilaniem elektrycznym oraz wykonać sterowanie belownica –
przenośnik. Zainstalować dodatkowe oświetlenie LED w newralgicznych w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego ułatwiające konserwacje i obsługę serwisową. Po montażu należy belownicę uruchomić i
przeprowadzić 5-cio dniowy rozruch z surowcami, które zapewni Zamawiający.
2. Likwidacja kanału pod istniejącą belownicą Presona
Belownica Presona typ LP40EH1 do właściwej pracy wymagała kanału pod prasą do prowadzenia wiązania
balotów. W ramach zadania należy po zdemontowaniu prasy istniejącej, a przed montażem nowej prasy
zlikwidować ten kanał, w taki sposób żeby nie kolidował on z nogami/podporami oferowanej prasy,
uniemożliwiał wpadnięcie do niego personelu oraz zanieczyszczeń wymuszających konieczność czyszczenia
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kanału. Musi być zabezpieczony w sposób szczelny i bezpieczny.
3. Dostawa, montaż i uruchomienie nowego, nadposadzkowego przenośnika łańcuchowego
Przenośnik jest przeznaczony do ładowania belownicy LP40EH1 w nowym miejscu pracy. Będzie ustawiony
prostopadle do belownicy, bezpośrednio na betonowej posadzce, bez części w kanale. Część pozioma
przenośnika będzie wyposażona w lej zasypowy przeznaczony do ładowania przenośnika ładowarką
użytkowaną przez Zamawiającego o szerokości łyżki 2,5 m. Dla takiej szerokości łyżki dla bezpieczeństwa
pracy długość części poziomej przenośnika nie powinna być krótsza niż 3m (od osi wału napinającego do
miejsca załamania przenośnika).
PL
Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu
5 / 20
Przenośnik należy wyposażyć w tzw. „łabędzią szyję” w celu łatwiejszego zsypywania leja belownicy
LP40EH1.
Przed przenośnikiem należy przewidzieć belkę oporową uniemożliwiającą podjazd ładowarki zbyt blisko
przenośnika, żeby uniknąć jego zniszczenia. Za poziomą częścią przenośnika należy przewidzieć ściankę
oporowa zintegrowaną z burtami bocznymi, o wysokości minimum 2 m od taśmy przenośnika. Zadaniem
ścianki
za przenośnikiem jest ograniczenie wysypywania materiału podawanego poza przenośnik.
Należy przewidzieć pozostałe niezbędne urządzenia i elementy umożliwiające niezależną prawidłową pracę
belownicy LP40EH1 ( zgodną z DTR) z nowym nadposadzkowy przenośnikiem łańcuchowym
Wydajność nowego przenośnika łańcuchowego musi być dostosowana do wydajności belownicy LP40EH1.
Szerokość przenośnika powinna być dostosowana do szerokości leja zasypowego belownicy LP40EH1.
Nowy przenośnik wraz z belownicy LP40EH1 będzie zamontowany i uruchomiony w zadaszonej wiacie
magazynowej w 2 boksach narożnikowych tworzących literę L o wymiarach 1400 x 1400 x 800 o wysokości
500
cm.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42000000, 42996200, 45300000, 45350000, 45351000, 42636100

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 842 540 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena (C). Waga 70
2. Czas wykonania zamówienia liczony w dniach od podpisania umowy do odbioru końcowego. Waga 15
3. Długość gwarancji na przedmiot zamówienia liczona od daty podpisania protokołu końcowego. Waga 15
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IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
MKUO ProNatura/ZP/NO/5/17

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 050-092839 z dnia 11.3.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: MKUO ProNatura/ZP/NO/5/17
Nazwa: „Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej automatycznej, hydraulicznej prasy kanałowej, perforatora
butelek pet i nowego przenośnika łańcuchowego wraz z dostawami i robotami towarzyszącymi dla Międzygminnego
Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

11.9.2017

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Wende Recyclingtech s.c. Ewa i Piotr Pantoł
Kościerzyce 41E
49-314 Kościerzyce
Polska
E-mail: wende@wende.pl 
Tel.:  +48 774169666
Faks:  +48 774169666

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 845 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 842 540 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: 
liczbę miesięcy: 3

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim: 
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92839-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:wende@wende.pl
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VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.9.2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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