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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731693-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bielsko-Biała: Prasy
2022/S 250-731693

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
Adres pocztowy: ul. Krakowska 315 d
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Zuziak
E-mail: przetargi@zgo.bielsko.pl 
Tel.:  +48 338297590
Faks:  +48 338297590
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgo.bielsko.pl
Adres profilu nabywcy: www.zgo.bielsko.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.zgo.bielsko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWEJ PRASY KANAŁOWEJ PRZEZNACZONEJ DO PRASOWANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WRAZ Z UKŁADEM 
PODAJĄCYM ODPADY DO PRASY
Numer referencyjny: 18/ZP/ZGO/2022

II.1.2) Główny kod CPV
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42636000 Prasy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. W zakres zamówienia wchodzi:
1) Demontaż i przetransportowanie w miejsce na terenie zakładu wskazane przez Zamawiającego obecnie 
pracujących: prasy belującej nr 076 oraz przenośników nr 074 i 075.
2) Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji konstrukcji wsporczej dla pozostałej części instalacji 
technologicznej.
3) Dostawa nowych urządzeń wraz z rozładunkiem pod nadzorem Wykonawcy na terenie Zakładu Gospodarki 
Odpadami S.A. w Bielsku- Białej przy ul. Krakowskiej 315 d.
4) Montaż prasy w miejsce istniejącej, w tym instalacja oraz montaż i zamocowanie wszystkich dostarczonych 
elementów wraz z przeróbką istniejącej konstrukcji wsporczej. W przypadku konieczności demontażu 
istniejących elementów konstrukcji lub ich przebudowy konieczne uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego.
5) Dostawa i montaż przenośnika o szerokości min 1600 mm– układu podającego odpady do nowej prasy. Kąt 
nachylenia przenośnika wznoszącego nie większy niż 33°.
6) Przeprowadzenie rozruchu technicznego i techno

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42990000 Różne maszyny specjalnego zastosowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. W zakres zamówienia wchodzi:
1) Demontaż i przetransportowanie w miejsce na terenie zakładu wskazane przez Zamawiającego obecnie 
pracujących: prasy belującej nr 076 oraz przenośników nr 074 i 075.
2) Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji konstrukcji wsporczej dla pozostałej części instalacji 
technologicznej.
3) Dostawa nowych urządzeń wraz z rozładunkiem pod nadzorem Wykonawcy na terenie Zakładu Gospodarki 
Odpadami S.A. w Bielsku- Białej przy ul. Krakowskiej 315 d.
4) Montaż prasy w miejsce istniejącej, w tym instalacja oraz montaż i zamocowanie wszystkich dostarczonych 
elementów wraz z przeróbką istniejącej konstrukcji wsporczej. W przypadku konieczności demontażu 
istniejących elementów konstrukcji lub ich przebudowy konieczne uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego.
5) Dostawa i montaż przenośnika o szerokości min 1600 mm– układu podającego odpady do nowej prasy. Kąt 
nachylenia przenośnika wznoszącego nie większy niż 33°.
6) Przeprowadzenie rozruchu technicznego i technologicznego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu 
obsługi i eksploatacji urządzeń.
7) Wykonywanie serwisów i zobowiązań z tytułu gwarancji.
2. Operacja demontażu starej prasy, instalacji (ustawienia) i uruchomienia nowej prasy wraz
z rozruchem technicznym oraz dostawa i montaż nowego przenośnika musi się odbyć w okresie max 10 dni 
kalendarzowych, włączając w ten termin pracę w 2 weekendy (sobota-niedziela). Termin rozpoczęcia prac 
należy wyznaczyć na sobotę, a odbiór wraz z rozruchem i uruchomieniem na poniedziałek. Zamawiający 
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dopuszcza wcześniejsze prace podczas pracującej linii sortowniczej mające na celu przygotowanie do 
demontażu i montażu istniejących urządzeń oraz konstrukcji wsporczej. Projekt i harmonogram planowanych 
prac należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego min. 2 tygodnie przed planowanym terminem 
rozpoczęciem prac.
3. Rozruch technologiczny oraz szkolenie pracowników Zamawiającego musi się odbyć w godzinach pracy 
zakładu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 -22.00.
4. Prasa przeznaczona jest do pracy w systemie 2-zmianowym 6 dni w tygodniu. Odpady przeznaczone 
do sprasowania o zróżnicowanej strukturze, wilgotności i wielkości (w tym elementy o dużych gabarytach - 
max 700 mm), możliwa zawartość szkła, popiołu, piachu. Materiałem wsadowym będą: folie, tektura, papier, 
tworzywa sztuczne – HDPE, PP, opakowania PET, opakowania po napojach typu tetrapack, puszki aluminiowe, 
zmieszana frakcja energetyczna.
5. Prasa zostanie wkomponowana w istniejącą już linię sortowniczą o wydajności 70 000 Mg/ rok
(dla odpadów zmieszanych) w miejsce dotychczasowej prasy, pomiędzy istniejącymi elementami wsporczymi 
konstrukcji linii. Należy zaprojektować „bajpas” lub zastosować (po akceptacji Zamawiającego) własne 
rozwiązanie technologiczne, umożliwiające przesyp odpadów
do kontenera z pominięciem prasy.
6. Prasa musi być przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia od 0 do 45° C.
7. Należy przewidzieć prowadnicę dla min. 4 beli oraz możliwość zjazdu beli z łamaniem 90o.
8. Wykonawca dokona włączenia nowych urządzeń do istniejącego systemu wizualizacji i sterowania linią 
sortowniczą. Urządzenia będą dostosowane do pracy ciągłej w automatycznej linii segregacji odpadów, dlatego 
muszą reagować na sygnały sterujące pochodzące z linii oraz muszą generować niezbędne dla linii sygnały w 
zakresie jej współpracy z linią tj. muszą być wyposażona w min. 4 styki bezpotencjałowe, przekazujące przede 
wszystkim następujące sygnały: gotowość urządzeń do pracy, pracy w automacie, awarii, startu transportera 
ładującego. Wizualizacja pracy musi być dostępna z pozycji sterówki sortowni.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie;
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który wykaże, że: posiada ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej 2 000 000, 00 zł (słownie: dwa miliony 
złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który a) wykonał co najmniej dwie dostawy prasy 
kanałowej przeznaczonej do prasowania odpadów komunalnych i/lub selektywnie zebranych w zakresie 
parametrów podstawowych wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 
o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do 
SWZ oraz projekcie umowy Załącznik nr 2 do SWZ.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/01/2023
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/01/2023
Czas lokalny: 10:30

28/12/2022 S250
https://ted.europa.eu/TED

4 / 5



Dz.U./S S250
28/12/2022
731693-2022-PL

5 / 5

Miejsce:
Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
ul. Krakowska 315 d
43-300 Bielsko-Biała

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty 
określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2022
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