
Swarzędz: Zakup belownicy do odpadów na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Swarzędzu
Numer ogłoszenia: 50088 - 2008; data zamieszczenia: 11.03.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 
12 000, fax (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup belownicy do odpadów na potrzeby 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
zakup prasy belującej (belownicy) jedno lub dwukomorowa do odpadów opakowaniowych z tworzyw 
sztucznych (butelki PET, folia, chemia gospodarcza) oraz makulatury, o następujących parametrach i 
wymaganiach: Siła nacisku (kN) od 300 do 550 Moc silnika (kW) od 5,5 do 7,5 Napięcie/częstotliwość 
3x400V/50 Hz Wymiar otworu zasypowego (szer.x wys. w mm) minimum 1180x650 Waga beli (kg) 220 
- 600 Maksymalny wymiar beli (dł. x szer. x wys. w mm) od1100x780x1100 do 1300x1000x1300 
Wydajność objętościowa (m3/h) 50-70 Czas cyklu roboczego (w sek.) maksymalnie 50 Waga urządzenia 
(kg) 1900-2300 Wymiary urządzenia (szer. x głęb. x wys. w mm) maksymalnie 2500x1600x3000 
Wymiary komory prasowania (szer. x głęb. x wys. w mm) maksymalnie 1100x700x1600 Sposób wiązania 
beli ręcznie taśmą (ewentualnie drutem) Wyrzut beli automatyczny Obsługa 1 - osobowa Automatyczny 
cykl pracy urządzenia Wybór siły prasowania w zależności od prasowanego materiału Drzwi z 
zamykaniem hydraulicznym Załadunek materiału frontalnie lub od góry Otwór zasypowy umożliwiający 
swobodny załadunek tworzyw sztucznych i makulatury Obecność w komorze prasującej pazurów 
(zębów) przytrzymujących prasowany materiał Obecność wyłączników bezpieczeństwa zatrzymujących 
proces prasowania po otwarciu drzwi Zabezpieczenia przed jednostronnym przeciążeniem płyty 
prasującej Dostawa urządzenia na Składowisko Odpadów Komunalnych w Rabowicach, gm. Swarzędz 
wraz z instalacją i przeszkoleniem obsługi Termin realizacji dostawy w ciągu 45 dni od podpisania 
umowy Okres gwarancji - co najmniej 12 miesięcy od daty instalacji urządzenia Czas reakcji serwisu w 
przedziale 24 - 48 godzin od zgłoszenia Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat od czasu 
zaprzestania produkcji.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.12-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Zamwiający wymaga wnisienia wadium w wysokości 1800 zł..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 2.1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie 
Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a)Posiadają uprawnienia do wykonywania 
przedmiotu zamówienia b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykonali w ostatnich 3 
latach minimum 3 dostawy rodzajowo i wartościowo podobnych do przedmiotu zamówienia tj. 
dostawa belownicy do odpadów o wartości co najmniej 50 000 zł brutto w każdej z nich. 
Wykonanie dostaw musi być potwierdzone referencjami, które zawierać będą wartość dostawy, 
termin realizacji i stwierdzenie, iż dostawy te zostały wykonane terminowo, z należytą 
starannością. Zamawiajacy oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
dokumentów złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Zamawiający żąda: 
1.Wypełnionego i podpisanego DRUKU OFERTY (zgodnie z załączonym formularzem - 
ROZDZIAŁ 4); 2.Pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 3.Oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo 
zamówień publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1); 4.upoważnienia do podpisania oferty 
- jeżeli nie wynika z załączonego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 5.Dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej 
lub kopia innego dokumentu wadialnego (w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w 
pieniądzu oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w Referacie Gospodarki Finansowej 
zgodnie z pkt. 10 rozdziału 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia). II. W celu 
potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu, Zamawiający żąda: 1.aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 2.Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu 
podatkowego (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2); 3.wykazu wykonanych dostaw w okresie 
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości 
oraz daty i miejsca wykonania (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3), oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA



IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy 
Swarzędz Rynek 1 62-020 Swarzędz pok.409.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2008 
godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz Rynek 1 62-020 Swarzędz pok.202.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


