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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101046-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Studzienice: Maszyny przemysłowe
2016/S 060-101046
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
„Prefabet – Osława Dąbrowa” Spółka Akcyjna
Osława Dąbrowa
Punkt kontaktowy: Osława Dąbrowa 77-143 Studzienice
Osoba do kontaktów: Ryszard Łosiński
77-143 Studzienice
POLSKA
Tel.: +48 512382115
E-mail: rlosinski@prefabet.com.pl
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.prefabet.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: przedsiębiorca

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: produkcja wyrobów budowlanych z betonu

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa środków trwałych.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: „Prefabet
– Osława Dąbrowa” Spółka Akcyjna
77-143 Studzienice
Osława Dąbrowa.
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Kod NUTS PL63
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa środków trwałych na potrzeby projektu firmy PREFABET – Osława Dąbrowa Spółka akcyjna z
siedzibą w Osława Dąbrowa realizowanego w ramach działania III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach go Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój na lata 2014-2020.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42000000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn podzielona na 15 części:
1) Wyposażenie hali produkcyjnej w środki trwałe, w której skład wchodzi:
a) Część I – urządzenie do separacji odlewu– 1 szt.,
b) Część II – manipulator suwnica- 1 szt.,
c) Część III – dna rusztowe 1 komplet,
d) Część IV – stół odbiorczy 1 szt.,
e) Część V – szlamator ścinek1 szt. ,
f) Część VI – przesuwnica – 1 szt. ,
g) Część VII – urządzenie do smarowania form 1 szt.,
h) Część VIII – system kołysania form 1 szt.
2) Wyposażenie dozowni w środki trwałe, w której skład wchodzi:
a) Część IX – system dozowania szlamów1 szt. ,
b) Część X – system dozowania materiałów sypkich 1 szt. ,
c) Część XI – urządzenie mieszające zarób 1 szt.,
d) Część XII – system dozowania aluminium 1 szt.
3) Wyposażenie młynowni, w której skład wchodzi:
a) Część XIII – kruszenie i dozowanie materiału niepełnowartościowego|
1 szt.,
b) Część XIV – urządzenie do mielenia 1 szt.,
a) Część XV – system dozowania półproduktów 1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 457 200 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 30.5.2018

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część I – urządzenie do separacji odlewu
1)
Krótki opis
Część I – urządzenie do separacji odlewu – zadaniem maszyny będzie rozdzielenie szeregów bloczków o
szerokości kształtki od 50 do 480mm.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42000000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 238 600 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 30.5.2018

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Część II – manipulator – suwnica
1)
Krótki opis
Część II – manipulator – suwnica – instalacja portalowa do przenoszenia i układania rusztów hartowniczych do
separatora.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42000000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 377 600 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 30.5.2018

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Część III – dna rusztowe
1)
Krótki opis
Część III – dna rusztowe -służące do transportu odlewu miedzy instalacją tnącą, separatorem, autoklawem i
rozładunkiem.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42000000

3)

Wielkość lub zakres
1 komplet – 160 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 692 600 PLN
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4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 30.5.2018

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

4/9

Część nr: 4
Nazwa: Część IV- stół odbiorczy
1)
Krótki opis
Część IV- stół odbiorczy – dopasowanie nowego dna rusztowego do istniejącego systemu obrotowego
(Zamawiający posiada automatyczną linią krajalniczą do betonu komórkowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42000000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 142 800 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 30.5.2018

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Część V- szlamator ścine
1)
Krótki opis
Część V- szlamator ścinek (magazynowanie szlamu odpadowego).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42000000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 142 800 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 30.5.2018

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Część VI – przesuwnica
1)
Krótki opis
Część VI – przesuwnica służąca do transportu wprowadzania i wyprowadzania form do stanowisk
dojrzewania.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42000000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 915 600 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 30.5.2018

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
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Nazwa: Część VII – urządzenie do smarowania form
1)
Krótki opis
Część VII – urządzenie do smarowania form – zadaniem układu smarowania form będzie pokrycie odpowiednia
ilością oleju form zalewowych, Zamawiający posiada formy,
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42000000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 289 800 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 30.5.2018

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Część VIII – system kołysania form
1)
Krótki opis
Część VIII – system kołysania form -proces pobudzania wyrastania odlewu – realizowany będzie przez system
rolkowy – cykl od 1 do 2 impulsów/min.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42000000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 394 800 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 30.5.2018

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Część IX system dozowania szlamów
1)
Krótki opis
Część IX system dozowania szlamów (urządzenia służące do transportu, pomiaru gęstości i odważania
odpowiedniej ilości szlamu).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42000000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 831 600 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 30.5.2018

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Część X system dozowania materiałów sypkich
1)
Krótki opis
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Część X system dozowania materiałów sypkich (urządzenia służące do transportu i odważania materiałów
sypkich),
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42000000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 684 600 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 30.5.2018

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Część XI urządzenie mieszające zarób
1)
Krótki opis
Część XI urządzenie mieszające zarób. Urządzenie będzie służyło do wymieszania wszystkich komponentów,
które będą podawane w odpowiedniej kolejności i ilości do urządzenia mieszającego. Urządzenie mieszające
po odpowiednim czasie mieszania zostanie otworzony zwór spustowy mieszarki i przez system napełniania
formy przetransportowany na odpowiednie stanowisko.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42000000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 667 800 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 30.5.2018

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: Część XII – system dozowania aluminium
1)
Krótki opis
Część XII – system dozowania aluminium (urządzenia służące do przygotowania zawiesiny aluminiowej
potrzebnej do procesu technologicznego).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42000000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt,
Szacunkowa wartość bez VAT: 268 800 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 30.5.2018

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Część XIII – kruszenie i dozowanie materiału niepełnowartościowego
1)
Krótki opis
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Część XIII – kruszenie i dozowanie materiału niepełnowartościowego (urządzenia ciągu technologicznego
kruszenia i dozowania służą do rozdrobnienia materiału niepełnowartościowego powstałego podczas produkcji.
Urządzenia te pozwalają na recykling i ponowne wykorzystanie).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42000000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 146 600 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 30.5.2018

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: Część XIV – urządzenie do mielenia
1)
Krótki opis
Część XIV – urządzenie do mielenia (przystosowanie młyna do uzyskania o odpowiednich parametrach szlamu
piaskowego).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42000000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt,
Szacunkowa wartość bez VAT: 516 600 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 30.5.2018

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: Część XV – system dozowania półproduktów
1)
Krótki opis
Część XV – system dozowania półproduktów (urządzenia służące do transportu, odważania półproduktów
wykorzystywanych w produkcji szlamu).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42000000

3)

Wielkość lub zakres
1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 146 600 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2016. Zakończenie 30.5.2018

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
NIE DOTYCZY.

25/03/2016
S60
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7/9

Dz.U./S S60
25/03/2016
101046-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8/9

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający przewiduje wypłaty częściowe na podstawie protokołów odbiorów częściowych oraz przedpłaty na
podstawie faktur zaliczkowych w wysokości nie wyższej niż 80 % wartości wynikającej z oferty. Płatność nastąpi
w terminie do 5 dni od daty otrzymania faktury zaliczkowej.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek
za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek
za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Wartość netto. Waga 60
2. Okres gwarancji. Waga 40

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
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IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 9.5.2016 09:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.5.2016 - 09:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 30.8.2016

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Miejscowość:
nie dotyczy
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Dostawa realizowana w
ramach działania III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje
technologiczne
w ramach go Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
nie dotyczy
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Nie dotyczy.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
nie dotyczy

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.3.2016

25/03/2016
S60
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9/9

