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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181245-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Łańcut: Maszyny do produkcji papieru i tektury
2016/S 102-181245
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Poligraficzny Techgraf Piotr Teichman
ul. Podzwierzyniec 25
Łańcut
37-100
POLSKA
Osoba do kontaktów: Piotr Teichman
Tel.: +48 172252869
E-mail: techgraf@techgraf.pl
Kod NUTS: PL325
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.techgraf.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.techgraf.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://www.techgraf.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: pozostałe drukowanie (w tym produkcja: czasopism, kolorowych magazynów, książek i
podręczników w oprawie miękkiej klejonej i zeszytowej oraz produkcja opakowań).

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa jednej sztuki tekturnicy.

II.1.2)

Główny kod CPV
42800000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Zakres zamówienia i umowy obejmuje w szczególności dostawę (w tym montaż i instalację tekturnicy wraz ze
szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi) jednej sztuki tekturnicy.
Rodzaj: Tekturnica
Produkcja tekstury: falista 3 – i 5 – warstwowa.
Maksymalna szerokość wstęgi papieru: 1800 mm.
Maksymalna prędkość: 150m/min dla tektury 3-warstwowej (fala B, C) oraz 120 m/min. dla fali E oraz tektury 5warstwowej (fala BC, EC, EB).
Konfiguracja warstw: maksymalnie 5 warstw w konfiguracji EE, EB, EC, BC, BE, BB, CE, CB, CE lub 3 warstwy
E, B, C.
Dodatkowe opcje: Stacker – automatyczny moduł do odbioru arkuszy.
Wymiary urządzenia: maksymalnie 68 m długości oraz 8 m szerokości (ma to na celu dopasowanie do
wymiarów pomieszczenia o długości 71m).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo: podkarpackie,
powiat: Łańcucki,
gmina: Łańcut – gmina miejska,
miejscowość: Łańcut.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Rodzaj: Tekturnica
Produkcja tekstury: falista 3 – i 5 – warstwowa.
Maksymalna szerokość wstęgi papieru: 1800 mm.
Maksymalna prędkość: 150 m/min dla tektury 3-warstwowej (fala B, C) oraz 120 m/min. dla fali E oraz tektury 5warstwowej (fala BC, EC, EB).
Konfiguracja warstw: maksymalnie 5 warstw w konfiguracji EE, EB, EC, BC, BE, BB, CE, CB, CE lub 3 warstwy
E, B, C.
Dodatkowe opcje: Stacker – automatyczny moduł do odbioru arkuszy.
Wymiary urządzenia: maksymalnie 68 m długości oraz 8 m szerokości (ma to na celu dopasowanie do
wymiarów pomieszczenia o długości 71m).
Poszczególne elementy składowe:
1. Odwijaki do papieru z napędem elektryczno – hydraulicznym – 4 szt.
2. Szyny transportowe długości 6 metrów do transportu papieru wraz z wózkami napędzanymi ręcznie – 8 szt.
3. Sklejarka pojedyncza podciśnieniowa, zasilana parą z modułową wymianą wałów ryflowych z
zamontowanymi dwoma wałami ryflowymi – 2 szt.
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4. Dodatkowe wały ryflowe dla każdej fali – E,B,C (tak aby w połączeniu z 2 modułami sklejarki umożliwiały
wykonanie fali w kombinacjach: EE, EB, EC, BC, BE, BB, CE, CB, CE – 4 szt.
5. Nawilżacz wstęgi papieru typu „fluting” zasilany parą – 2 szt.
6. Podgrzewacz wstęgi papieru pokryciowego zasilany parą – 2 szt.
7. Pomost magazynujący tekturę – 1 szt.
8. Automatyczny układ kontrolowania naprężenia i prowadzenia wstęgi z możliwościom ustawienia dolnej i
górnej wartości granicznej na ekranie dotykowym sterownika PLC – 1 szt.
9. Podgrzewacz potrójny zasilany parą dostosowany do produkcji tektury trzywarstwowej – 1 szt.
10. Sklejarka do tektury pięciowarstwowej – 1 szt.
11. Dwusekcyjny stół suszący z dociskiem wałkowym zasilany parowo, 18 płyt w sekcji suszącej – 1 szt.
12. Komplet pasów suszących (dolny i górny) – 1 szt.
13. Układ napędu pasów suszących o mocy silnika głównego co najmniej 55 kw – 1 szt.
14. Krajalnica wzdłużna ze zmotoryzowanym napędem narzędzi roboczych i możliwością programowania
ustawiania noży do następnego zlecenia oraz pamięcią minimum 500 ustawień – 1 szt.
15. Przekrawacz poprzeczny elektryczny z możliwością programowania automatycznego ustawiania noża na co
najmniej 1 zmianę roboczą naprzód oraz zapisywaniem co najmniej 1000 wymiarów w pamięci – 1 szt.
16. Układ odprowadzania kondensatu – 1 szt.
17. Kuchnia kleju – 1 szt.
18. Komputerowy układ sterujący z wyświetlaczem (ekran dotykowy) – 1 szt.
Wszelka dokumentacja maszyny, m.in. instrukcja obsługi, instrukcja serwisowa powinny być przygotowane w
języku polskim lub angielskim.
Do ceny ofertowej należy doliczyć dostawę i instalację maszyny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonej tekturnicy. Miejsce dostawy,
instalacji i szkolenia to miejscowość: Łańcut, powiat: Łańcucki, województwo: podkarpackie, Rzeczpospolita
Polska.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPK.01.04.01-IZ-00-18-0824/15.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z 10.4.2015 oraz Wytycznych Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w
sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje
się ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie w jakim mają odpowiednie zastosowanie stanowiących
załącznik nr 1 do Uchwały nr 103/2271/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 14.10.2015.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
— uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
— posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
— pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
— pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli
Z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach o których mowa w pkt 5. należy przedłożyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych. Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu
„Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego. Forma dokumentu: oryginał
b) Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wobec wykonawcy:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentu: oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem
Zamawiający będzie akceptował oświadcz. własne wykonawców składane w postaci jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia wg. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016
ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L
3/16); w przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia z postępowania.
W przypadku gdy wykonawcy powołają się w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na dostępność
dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej,
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wskazując te bazy danych, Zamawiający samodzielnie pobierze te dokumenty.
Gdy wykonawcy powołują się na dok. podmiotowe, będące w posiadaniu zamawiającego, Zamaw. uwzględni te
dokumenty.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/07/2016
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 04/07/2016
Czas lokalny: 09:10
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego (ul. Podzwierzyniec 25, 37-100 Łańcut).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Przedstawiciele zamawiającego i wykonawców oraz inne osoby zainteresowane.

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Do formularza oferty (wzór dokutemu stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy dołączyć:
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1) opis techniczny i/lub funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y) producenta/ów, wskazując w szczególności
oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne informacje
dotyczące oferowanego urządzenia.
2) pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert
przez
podmioty występujące wspólnie, tj.:
— wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy
spółki (kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla
podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;
— wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.
Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie Zamawiającego;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą uzyskanie dofinansowania na
realizację zamówienia z budżetu Unii Europejskiej.
5) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, nie zostały mu przyznane.
6) jeżeli wykonawca/wykonawcy biorący udział w postępowaniu wpłynęli na jego wyniki w sposób sprzeczny z
prawem lub Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z
10.4.2015 wydanymi przez Ministerstowo Infrastruktury i Rozwoju oraz Wytycznymi Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w
sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się
ustawy prawo zamówień publicznych.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z 10.4.2015 oraz na podstawie Wytycznych Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których
nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie w jakim mają odpowiednie zastosowanie
stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały nr 103/2271/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z
14.10.2015.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Zakład Poligraficzny Techgraf Piotr Teichman
ul. Podzwierzyniec 25
Łańcut
37-100
POLSKA
Tel.: +48 172252869
E-mail: techgraf@techgraf.pl
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VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2016
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