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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.bip.rewal.pl 

 

Rewal: Dostawa i montaż automatu do selektywnej zbiórki opakowań po napojach typu 
PET oraz puszek aluminiowych, dostawa i montaż trzech ręcznych zgniatarek do 
opakowań aluminiowych 
Numer ogłoszenia: 509998 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy , ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. 
zachodniopomorskie, tel. (091) 38 62 624. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż automatu do 
selektywnej zbiórki opakowań po napojach typu PET oraz puszek aluminiowych, dostawa i 
montaż trzech ręcznych zgniatarek do opakowań aluminiowych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu 
zamówienia. I część Dostawa i montaż automatu do selektywnej zbiórki opakowań po 
napojach typu PET oraz puszek aluminiowych o parametrach : - przyjmowanie co najmniej 
dwóch rodzajów opakowań : butelki PET o pojemności od 0,3 do 1,5 l oraz puszki 
aluminiowe o pojemności od 0,33 do 0,5 l; - wbudowany efektywny sorter opakowań; - 
technika rozpoznawania wkładanych do automatu przedmiotów i przyjmowanie tylko 
zaprogramowanych; - rozpoznawanie rodzaju i kształtu opakowań; - wbudowana prasa do 
butelek PET i puszek aluminiowych; - wydajność przyjmowania minimum 25 opakowań na 
minutę; - wyświetlacz informujący o ilości i rodzaju oddanych opakowań, nieprawidłowym 
działaniu bądź konieczności opróżniania komory roboczej; - wydruk paragonu zawierającego 
ilość i rodzaj oddanych opakowań; - możliwość druku na paragonie dodatkowych informacji; 
- system zdalnego informowania o stanie maszyny; - zajmowana powierzchnia nie może 
przekroczyć 5 m2; - praca w temperaturach -10 oC do + 40oC - wyposażenie w co najmniej 
dwa pojemniki . Pojemność prasowania min 4,5 tyś. puszek (0,35 l) i minimum 950 butelek 
typu pet (0,6 l); - przyłączenie do istniejącej sieci elektrycznej; zasilanie trójfazowe 400 V, 50 



 2 

Hz, zabezpieczenie B16A; oraz montaż tego urządzenia na działce o numerze geodezyjnym 
103/4 w miejscowości Rewal, obręb Rewal - 1. II część Dostawa i montaż trzech ręcznych 
zgniatarek do opakowań aluminiowych o parametrach : - przyjmowanie i zgniatanie 
opakowań aluminiowych (puszki po napojach); - wyposażenie w pojemnik na zgniatane 
opakowania o pojemność 800 zgniecionych puszek; - mechanizm zgniatania ma zapewnić 
pełne bezpieczeństwo użytkownika. Uruchomienie dźwigni prasującej możliwe tylko po 
zabezpieczeniu otworu w którym umieszczana jest puszka; - całkowity brak dostępu do 
ruchomych części urządzenia przez użytkownika; - uniemożliwienie dostania się do wnętrza 
urządzenia poprzez zabezpieczenie zewnętrzne; - urządzenie wolnostojące przeznaczone do 
montażu w szkołach; oraz montaż tych urządzeń w szkołach zlokalizowanych na działkach o 
numerach geodezyjnych: a) 517/1 w miejscowości Rewal, obręb Rewal - 1, b) 80/5 w 
miejscowości Niechorze, obręb Niechorze, c) 235/1 w miejscowości Pobierowo, obręb 
Pobierowo.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.91.14.00-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
21.01.2013. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesiona wadium 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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o Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku 
• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na łączną kwotę co najmniej 100 000,00 PLN. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 
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• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

• próbki, opisy lub fotografie 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.rewal.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w formie 
papierowej,za cenę 18,00 zł, w siedzibie zamawiającego, pok nr 6. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  21.12.2012 godzina 11:00, miejsce: siedziba zamawiającego, pok nr 6 (sekretariat). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Dostawa i montaż automatu do selektywnej zbiórki opakowań po 
napojach typu PET oraz puszek aluminiowych. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: -przyjmowanie 
co najmniej dwóch rodzajów opakowań : butelki PET o pojemności od 0,3 do 1,5 l 
oraz puszki aluminiowe o pojemności od 0,33 do 0,5 l; - wbudowany efektywny sorter 
opakowań; - technika rozpoznawania wkładanych do automatu przedmiotów i 
przyjmowanie tylko zaprogramowanych; - rozpoznawanie rodzaju i kształtu 
opakowań; - wbudowana prasa do butelek PET i puszek aluminiowych; - wydajność 
przyjmowania minimum 25 opakowań na minutę; - wyświetlacz informujący o ilości i 
rodzaju oddanych opakowań, nieprawidłowym działaniu bądź konieczności 
opróżniania komory roboczej; wydruk paragonu zawierającego ilość i rodzaj 
oddanych opakowań; - możliwość druku na paragonie dodatkowych informacji; - 
system zdalnego informowania o stanie maszyny; - zajmowana powierzchnia nie 
może przekroczyć 5 m2; - praca w temperaturach -10 oC do + 40oC - wyposażenie w 
co najmniej dwa pojemniki . Pojemność prasowania min 4,5 tyś. puszek (0,35 l) i 
minimum 950 butelek typu pet (0,6 l); - przyłączenie do istniejącej sieci elektrycznej; 
- zasilanie trójfazowe 400 V, 50 Hz, zabezpieczenie B16A;. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.91.14.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.01.2013. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Dostawa i montaż trzech ręcznych zgniatarek do opakowań 
aluminiowych. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - przyjmowanie i 
zgniatanie opakowań aluminiowych (puszki po napojach); - wyposażenie w pojemnik 
na zgniatane opakowania o pojemność 800 zgniecionych puszek; - mechanizm 
zgniatania ma zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownika. Uruchomienie dźwigni 
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prasującej możliwe tylko po zabezpieczeniu otworu w którym umieszczana jest 
puszka; - całkowity brak dostępu do ruchomych części urządzenia przez użytkownika; 
- uniemożliwienie dostania się do wnętrza urządzenia poprzez zabezpieczenie 
zewnętrzne; - urządzenie wolnostojące przeznaczone do montażu w szkołach; oraz 
montaż tych urządzeń w szkołach zlokalizowanych na działkach o numerach 
geodezyjnych: a) 517/1 w miejscowości Rewal, obręb Rewal - 1, b) 80/5 w 
miejscowości Niechorze, obręb Niechorze, c) 235/1 w miejscowości Pobierowo, obręb 
Pobierowo.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.91.14.00-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.01.2013. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 
 
 


