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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606736-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Janczyce: Rozdrabniarki
2020/S 245-606736

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Janczyce 50
Miejscowość: Janczyce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 27-552
Państwo: Polska
E-mail: mzgok@onet.pl 
Tel.:  +48 413304302
Faks:  +48 413304302
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mzgok.com.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://mzgok.com.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://epuap.gov.pl/wps/portal

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego do odpadów
Numer referencyjny: MZGOK ZP.8.2020.

II.1.2) Główny kod CPV
42996100 Rozdrabniarki

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego do odpadów o 
następujących parametrach:
Lp.; wyszczególnienie:
1. rozdrabniacz wolnoobrotowy, dwuwałowy z synchroniczną pracą wałów;
2. przeznaczenie: rozdrabnianie odpadów zielonych, opcjonalnie wielkogabarytowych;
3. wydajność potwierdzona całodniowym testem u Zamawiającego przed odbiorem maszyny (odpady i logistykę 
w trakcie testu maszyny zapewnia Zamawiający):
3.1. dla odpadów zielonych min. 45 t/h,
3.2. dla odpadów wielkogabarytowych min 15 t/h;
4. maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2021;
5. parametry techniczne:
5.1. wały i elementy robocze:
5.1.1. maksymalny moment obrotowy min 230 000 Nm,
5.1.2. długość wałów minimum 1 750 mm,
5.1.3. system mocowania zębów – wspawywane,
5.1.4. stopień rozdrobnienia 0–200 mm,
5.1.5. ilość zębów na obu wałach nie mniej niż 110 szt.,
5.1.6. belka rozdrabniająca – uzębiona pod wałami;
5.2. kosz zasypowy rozdrabniacza:
5.2.1. pojemność kosza zasypowego (bez dodatkowej burty).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, POLSKA, Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, woj. świętokrzyskie.

II.2.4) Opis zamówienia:
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2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego do odpadów o 
następujących parametrach:
Lp.; wyszczególnienie:
1. rozdrabniacz wolnoobrotowy, dwuwałowy z synchroniczną pracą wałów;
2. przeznaczenie: rozdrabnianie odpadów zielonych, opcjonalnie wielkogabarytowych;
3. wydajność potwierdzona całodniowym testem u Zamawiającego przed odbiorem maszyny (odpady i logistykę 
w trakcie testu maszyny zapewnia Zamawiający):
3.1. dla odpadów zielonych min 45 t/h.
3.2. dla odpadów wielkogabarytowych min 15 t/h;
4. maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2021;
5. parametry techniczne:
5.1. wały i elementy robocze:
5.1.1. maksymalny moment obrotowy min 230 000 Nm.
5.1.2. długość wałów minimum 1 750 mm.
5.1.3. system mocowania zębów – wspawywane,
5.1.4. stopień rozdrobnienia 0–200 mm,
5.1.5. ilość zębów na obu wałach nie mniej niż 110 szt.,
5.1.6. belka rozdrabniająca – uzębiona pod wałami;
5.2. kosz zasypowy rozdrabniacza:

5.2.1. pojemność kosza zasypowego (bez dodatkowej burty) – minimum 5 m3,
5.2.2. Wysokość załadunku kosza zasypowego do 2 700 mm,
5.2.3. Dwustronne hydrauliczne podnoszenie kosza zasypowego,
5.2.4. Dodatkowa burta zapobiegająca przesypywaniu odpadów podczas załadunku;
5.3. przenośnik główny:
5.3.1. jednoczęściowy, ocynkowany,
5.3.2. długość przenośnika powyżej 9 500 mm,
5.3.3. hydraulicznie składany do transportu,
5.3.4. regulacja wysokości przenośnika wysypowej w czasie pracy maszyny z pilota w zakresie od min. 1 900 
mm do min. 4 500 mm,
5.3.5. szerokość taśmy min 1 200 mm;
5.4. napęd:
5.4.1. silnik diesla o mocy nie mniejszej niż 250 kW,
5.4.2. norma emisji spalin minimum Euro V,
5.4.3. ilość cylindrów minimum 5,

5.4.4. rozwiązanie pozwalające na bezproblemowy rozruch i pracę w temperaturze -25o C. Jako minimum 
wymaga się podgrzewanie oleju hydraulicznego;
5.5. układ chłodzenia:
5.5.1. jedna chłodnica zewnętrzna dla oleju hydraulicznego, oleju silnikowego i płynu chłodzącego z 
wentylatorem rewersyjnym;
5.6. podwozie:
5.6.1. przystosowane do transportu hakowcem o udźwigu maksymalnie 20 ton.
5.6.2. podwozie wyposażone w hydrauliczną opuszczaną oś z kołami na ramie, z hakiem do holowania 
maszyny po placu;
5.7. wyposażenie:
5.7.1. separator metali żelaznych;
5.8. obsługa:
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5.8.1. dotykowy panel sterowania,
5.8.2. pilot zdalnego sterowania,
5.8.3. rewersowanie wałów przy obciążeniu,
5.8.4. rewersowanie wałów z pilota zdalnego sterowania,
5.8.5. programowanie automatycznego rewersowania wałów niezależnie od obciążenia (czas rewersowania i 
interwał),
5.8.6. wybór programów dla różnych rodzajów odpadów,
5.8.7. funkcja wykrywania twardych elementów niemożliwych do rozdrobnienia i wyłączający rozdrabniacz,
5.8.8. hydrauliczne podnoszenie dwóch części kosza zasypowego (przód i tył) z pilota,
5.8.9. regulacja wysokości wysypowej przenośnika z pilota,
5.8.10. regulacja wysokości magnesu nad przenośnikiem z pilota,
5.8.11. wysuwanie osi z kołami obsługiwane z pilota,
5.8.12. informacja w panelu sterowania o zbliżającym się przeglądzie;
5.9. waga maszyny z opuszczaną osią, burtą i magnesem nie więcej niż 20 ton.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydajność rozdrabniania odpadów zielonych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wydajność rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pobór powietrza dla układu chłodzenia z pod spodu maszyny / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych maszyny i silnika wynikające z 
dokumentacji technicznej / Waga: 10
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt finansowanych w ramach osi priorytetowych 1–7 Regionalnego programu operacyjnego województwa 
świętokrzyskiego na lata 2014–2020 RPSW.04.02.00-26-0004/19.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysiące złotych 
00/100).

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 określa warunku w tym zakresie.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 złotych.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
co najmniej jedną dostawę mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego do odpadów.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
16.1 Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
16.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, na 
warunkach, o których mowa w pkt 16.1.
16.3. Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w załączniku nr 3 do SIWZ.

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: 19/01/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 09/03/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/01/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego w biurze Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., 
POLSKA, 27-552 Baćkowice, Janczyce 50.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
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VI.3) Informacje dodatkowe:
4.8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
4.8.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2;
4.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy;
4.8.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy, tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 
2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 z poźn. 
zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a, chyba że jest możliwe zapewnienie 
bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o 
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności 
lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z 
przepisów Prawa pracy, Prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła 
kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać 
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się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w 
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na 
stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy 
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2020
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