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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88449-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Tuczępy: Różne maszyny specjalnego zastosowania
2015/S 051-088449
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rzędów 40
Osoba do kontaktów: Monika Chrabąszcz
28-142 Tuczępy
POLSKA
Tel.: +48 158642251
E-mail: zgok.jrp@wp.pl
Faks: +48 158165103
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zgok.ornet.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka prawa handlowego 100 % udziałów stanowi własność Gmin

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

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 rozrywarki worków linii selektywnej w ramach Projektu: "Kompleksowy system gospodarki odpadami
komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy" Kontrakt 13.

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: Polska,
woj. świętokrzyskie, Gmina Tuczępy, Rzędów.
Kod NUTS

II.1.3)

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

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Kontrakt 13 Dostawa rozrywarki worków linii selektywnej w ramach Projektu: "Kompleksowy system gospodarki
odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy" obejmuje dostawę rozrywarki worków linii selektywnej.
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Projekt pn.: "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy" dla którego
została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-010/09 w ramach
działania 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 wraz z Aneksem nr 1 z 1.3.2013 aneksem nr 2
z 3.4.2014 r. i aneksem nr 3 z 30.6.2014.
Projekt zakłada budowę kompleksowego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) na terenie byłej
Kopalni Siarki "Grzybów", na gruntach leżących w obrębach Dobrów, Rzędów gmina Tuczępy, powiat BuskoZdrój oraz w obrębie Grzybów, gmina Staszów, powiat Staszów (składowisko odpadów komunalnych).
Projektowana inwestycja obejmuje budowę kompleksowego zakładu gospodarki odpadów komunalnych z
technologią segregacji, kompostowania odpadów organicznych, belowania surowców wtórnych i składowania
pozostałości po segregacji.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, będących produktami tożsamymi w kontekście
obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia o
parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Należy do
oferty dołączyć opis produktu równoważnego.
Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne dla systemów
i urządzeń, wskazanych w części III SIWZ i w załączonej dokumentacji, spełniające obowiązujące standardy
i wymagania, wskazane przez Zamawiającego w załączonych dokumentach (wskazane w dokumentach
parametry urządzeń należy przyjąć, jako minimalne).Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne
opisanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają
wymagania, określone przez Zamawiającego poprzez dołączenie do oferty dokumentów na potwierdzenie, w
tym opisu produktu równoważnego.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42990000

II.1.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 349 000 PLN
Bez VAT

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. Waga 95
2. Okres gwarancji. Waga 5

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne
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IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZGOK.JRP.P/3/15

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 9-010788 z dnia 14.1.2015
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.3.2015
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Euro-Mag Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
POLSKA
E-mail: euromag11@wp.pl
Tel.: +48 177887745
Adres internetowy: www.euromag.com.pl
Faks: +48 177887872

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 500 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 349 000 PLN
Bez VAT

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt pn.: "Kompleksowy system
gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy" dla którego została podpisana umowa o
dofinansowanie z Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-010/09 w ramach działania 2.1 – Kompleksowe
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów
niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 wraz z Aneksem nr 1 z 1.3.2013 aneksem nr 2 z 3.4.2014 r. i aneksem
nr 3 z dnia 30.6.2014.
VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławzej
ul. Postępu 17a

13/03/2015
S51
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/4

Dz.U./S S51
13/03/2015
88449-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

4/4

02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.3.2)

Składanie odwołań

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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.3.2015
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