
    
Ogłoszenie nr 510158560-N-2019 z dnia 31-07-2019 r.  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie: Dostawa 

belownicy 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  
Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  
Numer ogłoszenia: 563478-N-2019  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
nie  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, Krajowy numer 
identyfikacyjny 59002807900000, ul. ul. Krótka  1, 26-300  Opoczno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 547 611, 
e-mail zaopatrzenie@pgk.opoczno.pl, faks 447 547 611.  
Adres strony internetowej (url): www.pgk.opoczno.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Podmiot prawa publicznego 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa belownicy  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
04/2019  
II.2) Rodzaj zamówienia:  
Dostawy  
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa p.n.: „Dostawa belownicy”. Na przedmiot zamówienia składa się fabrycznie 
nowy zestaw obejmujący: 1.1) Belownicę- prasę hydrauliczna do odpadów, o parametrach: a) Rozmiary komory 
ładowania minimum: 1000 mm x 700 mm, b) Wymiary komory belownicy minimum: 2200 mm x 700 mm x 780 mm, c) 
Rozmiar maksymalny beli: L1000 x 720mm x 800mm (L: długość regulowana), d) Gęstość w przedziale: 400 - 500 
kg/m3, e) Moc silnika głównego w przedziale 10-14 kW, f) Docisk: minimum 40 Ton, g) Czas cyklu (Bez ładowania): 
maksimum 20 sekund, h) Wydajność w przedziale: 0,5- 1,0 TPH, i) Automatyczny tryb pracy całości maszyny, z 
zastrzeżeniem litery „j”, j) Wiązanie beli dopuszcza się w systemie ręcznym, k) Ilość opasek z drutu: minimum 4, l) 
Średnica drutu: od 2,4 mm do 2,7 mm, m) Wymiary maszyny, maksymalnie: 6000 x 1500 x 2000 mm, n) 
Zintegrowany lej zasypowy z czujnikami materiału oraz drzwiami inspekcyjnymi, o) Dokumentacja, minimum: 
Instrukcja obsługi w języku polskim. Schematy elektryczne i systemu hydraulicznego, wykaz części zapasowych w 
języku polskim. 1.2) Taśmociąg podający o parametrach: a) Elektryczny taśmociąg mobilny (na kołach) dostosowany 
do wyżej opisanej belownicy, b) Długość taśmociągu min. 3,5 m, c) Szerokość i wysokość dopasowana do zasypu 
belownicy, d) Lej zasypowy na początku taśmociągu, e) Pas transmisyjny progowy. 2. W ramach przedmiotu 
zamówienia Zamawiający wymaga nadto: dostarczenia maszyny do miejsca realizacji zamówienia, montaż i 
uruchomienie w/w zestawu maszyn w hali Zamawiającego, przeszkolenia 10 pracowników w zakresie eksploatacji i 
konserwacji maszyny. 3. Miejsce realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby dostawa maszyny została 
zrealizowana w siedzibie ZUO Zamawiającego- miejscowość: Różanna, 26-300 Opoczno. Wykonawca, którego 
oferta zostanie wybrana obowiązany będzie dostarczyć przedmiot dostawy do siedziby Zamawiającego we własnym 
zakresie, na swój koszt i odpowiedzialność, w terminie uzgodnionym przez strony oraz umożliwi jego sprawdzenie 
pod względem technicznym.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie  
II.5) Główny Kod CPV: 42996200-6 
Dodatkowe kody CPV: 42636100-4, 42417000-2  
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 
III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2019  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia  



Wartość bez VAT 130000  
Waluta PLN  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie 
Nazwa wykonawcy: SINO PACK CARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  
Email wykonawcy: darius.z@xtpack.eu  
Adres pocztowy: ul. Macieja Dębskiego 63/3  
Kod pocztowy: 30-499  
Miejscowość: Kraków  
Kraj/woj.: małopolskie  
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  
tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  
nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  
nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 155164.50  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 155164.50  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 155164.50  
Waluta: PLN  
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  
nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z 
WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  
 
IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami.  
  


