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Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 230162-2014 z dnia 2014-07-09 r. Og oszenie o zamówieniu - Rzeszów
1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i modernizacja istniej cej linii technologicznej przetwarzania
odpadów komunalnych w Rzeszowie przy ul. Ciep owniczej 11 (dalej Linia), polegaj ca na uzupe nieniu linii o
dodatkowy element...
Termin sk adania ofert: 2014-07-18

Rzeszów: Modernizacja linii technologicznej przetwarzania odpadów
komunalnych.
Numer og oszenia: 252236 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer
og oszenia w BZP: 230162 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., al.
gen. W adys awa Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8613001, faks 017
8613003.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Inny: Spó ka z o.o. ze 100 % udzia em gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Modernizacja linii technologicznej
przetwarzania odpadów komunalnych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i
modernizacja istniej cej linii technologicznej przetwarzania odpadów komunalnych w Rzeszowie przy ul.
Ciep owniczej 11 (dalej Linia), polegaj ca na uzupe nieniu linii o dodatkowy element s

cy wst pnemu

przesiewaniu odpadów, celem uzyskania wydajno ci linii 50 000 Mg/rocznie przy pracy 2 zmianowej
(dalej Urz dzenie). 2.Wykonawca zobowi zany jest zaproponowa Zamawiaj cemu rozwi zania
modernizacyjne w takim zakresie aby do ich wykonania nie by o wymagane uzyskanie pozwolenia na
budow , ani te

adnych innych pozwole od organów administracji publicznej, jak równie zg oszenie

zamiaru rozpocz cia robót budowlanych do organów administracji. Wykonawca przyjmuje na siebie
pe

odpowiedzialno

wobec Zamawiaj cego za skutki ewentualnego naruszenia przepisów prawa w
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przypadku zastosowania przez Wykonawc rozwi za , które wymagaj uzyskania w/w pozwole lub
dokonania zg oszenia. 3.Wszystkie prace Wykonawcy obj te przedmiotem zamówienia odb

si w

zak adzie przetwarzania odpadów komunalnych prowadzonym przez Zamawiaj cego przy ul.
Ciep owniczej 11, za wyj tkiem dostarczenia dokumentacji projektowej, któr Wykonawca dostarczy
Zamawiaj cemu na adres jego siedziby tj. al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów. 4.Na
przedmiot zamówienia sk adaj si m.in.: A. Opracowanie przez Wykonawc dokumentacji projektowej
obejmuj cej modernizacj linii. 1) Dokumentacja projektowa powinna zawiera ni ej wymienione
elementy: a) Cz

opisowa projektu, b) Projekt technologiczny, c) Opis rozwi za technicznych,

konstrukcyjnych i materia owych d) rozwi zanie technologii za adunku przy pomocy adowarki -34 o
pojemno ci

ki 5 m3, d ugo ci ramion 5,2 m i wysoko ci podnoszenia 6 m oraz pola manewrowego

za adunku odpadów - Pole manewrowe przy zasypie do kosza 100 m2, Pole manewrowe przy frakcji
pod sitowej i nad sitowej oraz odpadów z linii sortowania to 144 m2 , e) plan ruchu w czasie modernizacji
i po modernizacji linii uwzgl dniaj cy ilo

i czas trwania przerw podczas monta u urz dze

(jednorazowo nie przekraczaj c jednej zmiany roboczej), f) rozwi zanie mo liwo ci monta u w
przysz

ci rozrywarki worków w miejsce kosza zasypowego, g) Opis procesu technologicznego

przetwarzania odpadów przez zmodernizowan Lini , h) Wykaz wszystkich maszyn i urz dze
(Wykonawca ma obowi zek za czy karty dla ka dego z urz dze ), które zostan dostarczone i
zamontowane przez wykonawc w ramach modernizacji Linii; i) Opis systemu automatyki/sterowania
Urz dzeniem oraz zmodernizowan Lini ; j) Rysunki technologiczne - rzuty i przekroje zmodernizowanej
Linii. 2) Wykonawca opracuje plan (harmonogram) serwisu i konserwacji Urz dzenia oraz
zmodernizowanej Linii, w tym zalecanych przegl dów. Wykonawca musi zapewni atwo
wymiany cz

dost pu

ci urz dze ulegaj cych zu yciu technologicznemu (np. wymiana lub ostrzenie no y nie

ej ni do 8 godz. od zg oszenia potrzeby takiej czynno ci). 3) Wykonawca sporz dzi i dostarczy
Zamawiaj cemu kompletn dokumentacj projektow modernizacji Linii zawieraj

co najmniej

wszystkie elementy wymienione w pkt. A 1).,2)., powy ej - w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 3 egz.
wersji elektronicznej w formacie PDF. 4) W terminie 14 dni roboczych od otrzymania kompletnej
dokumentacji projektowej modernizacji Linii (wszystkie elementy) Zamawiaj cy ma prawo zg osi
zastrze enia i uwagi lub zaakceptowa otrzyman dokumentacj . W przypadku braku odpowiedzi
Zamawiaj cego w w/w terminie przyjmuje si , e Zamawiaj cy dokumentacj zaakceptowa . W
przypadku zg oszenia uwag lub zastrze

, Wykonawca zobowi zany jest dokona stosownych

poprawek i uzupe nie dokumentacji uwzgl dniaj cych odpowied Zamawiaj cego - w terminie
kolejnych 14 dni roboczych, przedstawiaj c w tym terminie Zamawiaj cemu do akceptacji poprawion i
uzupe nion dokumentacj w egzemplarzach i formie zgodnej z pkt. 3). Do procesu akceptacji
poprawionej i uzupe nionej dokumentacji stosuje si postanowienia zda poprzednich niniejszego pkt. 5)
Wy cznie na podstawie dokumentacji zaakceptowanej przez Zamawiaj cego w powy szym trybie bez
zastrze

, Wykonawca mo e przyst pi do dalszej realizacji przedmiotu umowy. B. Wytyczne dla
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elementów planowanego urz dzenia: 1. Kosz zasypowy odpadów wykonany z blachy w gat. S355J2G3
lub równowa ne, o grub. min. 5 mm, 2. Kosze przesypowe przeno ników wykonane z blachy w gat.
S355J2G3 lub równowa ne, o grub. min. 3 mm, 3. Ta moci g wybieraj cy z kosza, 4. Ta moci g
podaj cy do sita (przesiewacza b bnowego), 5. Obrze a ta moci gów wykonane z blachy w gat.
S355J2G3 lub równowa ne o grub. min. 3 mm, 6. Przesiewacz b bnowy; rednica b bna: max 2500
mm, d ugo
okr

b bna: max 8500 mm, Wielko

oczka w b bnie przesiewacza: 80 mm, Kszta t oczka:

e, P aszcz b bna sita wykonany z blachy trudno cieralnej o grubo ci min. 10 mm ze stali w

gatunku S355J2G3 lub równowa ne, Pr dko

obrotowa w zakresie od 0 do 18 obr./min, B ben

umieszczony na trudno cieralnych rolkach, Nap d za pomoc silników elektrycznych z p ynn regulacj
obrotów, Wsyp i zrzutnia z blachy trudno cieralnej o grub. min. 5 mm ze stali w gatunku S355J2G3 lub
równowa ne, Zgarniak czyszcz cy zewn trzn cz

b bna, Szafa sterownicza, Sito wyposa one w

no e rozrywaj ce worki wykonane ze stali Hardox lub równowa ne, 7.Platformy dla operatora z
drabinami po obu stronach o powierzchni zapewniaj cej atwy i bezpieczny dost p do urz dzenia, 8.
Boks pod sitem na frakcj 0-80 mm, 9. Zsuwnia zsypowa dla frakcji: wi ksza ni 80 mm, 10. Wymagana
wydajno

Urz dzenia min. 15 Mg odpadów na godzin liczona jako rednia w ci gu jednej zmiany

roboczej (8 godzin). C. Prace monta owe Urz dzenia i modernizacyjne Linii; Wykonawca dokona
monta u urz dze tak, aby nie spowodowa demonta u istniej cych urz dze . D. Próby i rozruch
Urz dzenia i zmodernizowanej Linii obejmuj ce: a) próby przedrozruchowe, b) próby rozruchowe
obejmuj ce rozruch technologiczny, c) ruch próbny, E. Przeszkolenie pracowników Zamawiaj cego,
które odb dzie si w trakcie rozruchu linii i zostanie przeprowadzone przez Wykonawc przez co
najmniej 3 dni robocze. 5. W zakresie standardu wykonania modernizacji linii technologicznej
dostarczone urz dzenia musz posiada atesty, deklaracje w

ciwo ci u ytkowych i inne niezb dne

dokumenty, dopuszczaj ce je do uruchomienia i u ytkowania. 6. Do ka dego urz dzenia Wykonawca
dostarczy dokumentacj powykonawcz wykonanych prac zawieraj

m. in. protoko y prób i bada

instalacji elektrycznej, dokumentacj techniczno-ruchow (DTR), instrukcj obs ugi oraz katalog cz

ci

zamiennych, eksploatacyjnych i atwo zu ywaj cych si wraz z zestawem narz dzi niezb dnych do
wykonania prac konserwacyjno-serwisowych. W przypadku przed
zyku obcym, Wykonawca zobowi zany jest przed

enia dokumentu sporz dzonego w

jego t umaczenie na j zyk polski. 7. Szkic

monta u urz dze stanowi za cznik nr 6 do SIWZ. 8. Pozosta e warunki zamówienia oraz obowi zki
Wykonawcy okre lone s we wzorze umowy stanowi cym za cznik do niniejszej SIWZ..
II.4) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 45.25.99.00-6, 51.50.00.00-7, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: nie
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
EURO-MAG Spó ka z o.o., Mielec ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa warto

zamówienia (bez VAT): 600000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ I
NAJWY SZ CEN
Cena wybranej oferty: 586095,00
Oferta z najni sz cen : 586095,00 / Oferta z najwy sz cen : 590400,00
Waluta: PLN.
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