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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 509998-2012 z dnia 2012-12-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rewal 
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... 
Termin składania ofert: 2012-12-21  

 

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: 16844 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 509998 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.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.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu 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 Hz, zabezpieczenie B16A; 
oraz montaż tego urządzenia na działce o numerze geodezyjnym 103/4 w miejscowości 
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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. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.91.14.00-6. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej:  nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Część NR: 1    

Nazwa: Dostawa i montaż automatu do selektywnej zbiórki opakowań po napojach typu PET 
oraz puszek aluminiowych 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  31.12.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

• TOMRA ORWAK Polska Sp. z o.o., Ul. Felsztyńskiego 50, 93-582 Łódź, kraj/woj. 
łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 232000,00 
• Oferta z najniższą ceną: 232000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 232000,00 
• Waluta:  PLN. 

 


