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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89754-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Grudziądz: Urządzenia przenośnikowe
2020/S 038-089754

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 28/30
Miejscowość: Grudziądz
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Ośka
E-mail: oska@mwio.pl 
Tel.:  +48 564504926
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wodociagi.grudziadz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wraz z montażem instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w
Zakurzewie
Numer referencyjny: ZP8/2019/PN/PM

II.1.2) Główny kod CPV
42417300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie
Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza. Niniejsze zamówienie publiczne udzielane jest w ramach
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realizacji Projektu pn. „Modernizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów poprzez
dostawę i montaż instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie
gm. Grudziądz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020, na podstawie
umowy nr UM_WR.431.1.234.2019.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 950 400.87 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42990000
45222110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem instalacji do odzysku surowców wtórnych w
Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza, zwanej także w dalszej części SIWZ linią
technologiczną. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zaopiniowania dokumentacji w postaci „Planu
umaszynowienia hali” wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień oraz przedłożenia jej Zamawiającemu
do akceptacji;
2) dobór, zakup, dostawę oraz montaż fabrycznie nowych urządzeń i maszyn, zgodnie z zaakceptowanym
przez Zamawiającego Planem umaszynowienia hali, w szczególności: rozrywarki worków z ruchomą podłogą,
kabiny sortowniczej, separatora metali żelaznych, separatora metali nieżelaznych, separatora powietrznego,
prasy belującej, systemu sterowania i wizualizacji;
3) modernizację istniejącej linii sortowni poprzez:
a) demontaż końcowych elementów linii sortowni wyprowadzających frakcję 80–260 mm oraz wytwarzanego
paliwa alternatywnego. Wykonawca winien zdemontować automatyczną stację załadunkową odpadów
balastowych frakcji 80–260 mm oraz zdemontować prasę kontenerową gromadzącą wyprodukowane paliwo
alternatywne na warunkach wskazanych w Opisie techniczno-technologicznym instalacji do odzysku surowców
wtórnych, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;
b) wykonanie kompletnej estakady (kompletna konstrukcja stalowa) na prefabrykowanych fundamentach,
otrzymanych od Zamawiającego, wraz z 2 zadaszonymi przenośnikami, transportującymi odpady z istniejącej
linii sortowni, zlokalizowanej w hali sortowni (obiekt nr 1) do hali odzysku surowców wtórnych (obiekt nr 2) w
postaci pozostałości po sortowaniu z frakcji 80–260 mm oraz w postaci rozdrobnionego paliwa alternatywnego
lub komponentów przeznaczonych do jego produkcji. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej estakady oraz
przenośników umieszczonych na zewnątrz budynków winny być ocynkowane ogniowo;
4) wykonanie robót montażowych, zgodnie przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska oraz
z opisem technologicznym oraz wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych zasilających, od rozdzielni
RG, zlokalizowanej wewnątrz hali odzysku surowców wtórnych (obiekt nr 2) (załączniki graficzne stanowią
załącznik nr 7 do SIWZ), do instalacji sterowania linią, odpylania linii, wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania
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kabiny oraz sterowania, telewizji przemysłowej i innych instalacji niezbędnych do prawidłowego działania linii
technologicznej;
5) opracowanie programu odbioru technologicznego i końcowego, zawierającego wszystkie szczegółowo
opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania (po zakończeniu odbioru instalacja winna być uznana
za działającą niezawodnie i zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ) oraz przedłożenie go do akceptacji
Zamawiającego;
6) wykonanie rozruchu zainstalowanej linii technologicznej;
7) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji linii technologicznej na etapie
przeprowadzania odbioru technologicznego, w zakresie teoretycznym i praktycznym, w wymiarze łącznym
minimum 2 x 8 godzin, co zostanie potwierdzone protokolarnie z podaniem zakresu i czasu trwania szkolenia;
8) uzyskanie dla dostarczonych i zamontowanych urządzeń, o ile wymagane, niezbędnych pozwoleń na ich
dopuszczenie do eksploatacji i użytkowania (np. UDT, PIP, Sanepid, PIOŚ i in.);
9) opracowanie instrukcji stanowiskowych, zgodnie z wymaganiami rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.
1650), dotyczących:stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych
z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń
technicznych.
Z uwagi na ograniczenia techniczne Zamawiający informuje, iż opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
SIWZ, a także szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie techniczno- technologicznym
instalacji do odzysku surowców wtórnych, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPKP.04.02.00-04-0008/18

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 243-596650

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596650-2019:TEXT:PL:HTML
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: P/2019/12/0027/MWIO

Nazwa:
Dostawa wraz z montażem instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w
Zakurzewie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
18/02/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eggersmann Anlagenbau GmbH
Miejscowość: Marienfeld
Kod NUTS: DEA2
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 042 940.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/02/2020
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