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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344985-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych
2016/S 192-344985

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Bistar” K. Burak i S-Ka Spółka Komandytowa
0000126790
ul. Nowosielska 2A
Białystok
15-617
Polska
Tel.:  +48 856643323
E-mail: ogloszenia@bistar.com.pl 
Kod NUTS: PL343
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bistar.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bistar.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Przedsiębiorca (spółka komandytowa)

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Handel wyrobami hutniczymi oraz przetwórstwo tworzyw sztucznych

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem linii do wytłaczania profili PC + TPE.
Numer referencyjny: UE-3710-1/16

II.1.2) Główny kod CPV
42994200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:ogloszenia@bistar.com.pl
http://www.bistar.com.pl
http://www.bistar.com.pl
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem linii do wytłaczania profili PC + TPE
w skład w której wchodzą między innymi:
I. Wytłaczarka jednoślimakowa główna
II Wytłaczarka jednoślimakowa koekstruder
III. Stół kalibrujący
IV. Odciąg
V. Piła
VI Stół zrzutowy
VII Narzędzia do wytłaczania profili
wraz z zakupem wartości niematerialnej i prawnej w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej i
technologicznej w zakresie produkcji profili specjalnych z poliwęglanu metodą wytłaczania.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 960 227.00 PLN

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białystok, ul. Nowosielska 2a.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem linii do wytłaczania profili optycznych
w technologii koekstruzji PC + TPE w skład w której wchodzą między innymi:
I. Wytłaczarka jednoślimakowa główna o wydajności maksymalnej nie mniejszej niż 40 kg poliwęglanu na
godzinę
II. Wytłaczarka jednoślimakowa koekstruder o wydajności maksymalnej nie mniejszej niż 6 kg TPE na godzinę
III. Stół kalibrujący
IV. Odciąg zsynchronizowany z wytłaczarką i pozostałymi modułami linii
V. Zespół tnący (piła) zsynchronizowany z wytłaczarką i pozostałymi modułami linii
VI Stół zrzutowy zsynchronizowany z wytłaczarką i pozostałymi modułami linii
VII Narzędzia do wytłaczania profili do nadawania ostatecznego kształtu profili, szyte na miarę potrzeb
Wnioskodawcy, skonfigurowane z linią.
VIII Uruchomienie, szkolenie i know-how. Min. 6 dni roboczych z czego szkolenie i know-how min. 4 dni (1 dzień
na każde narzędzie).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Efektywność energetyczna rozwiązań technicznych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2016
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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: RPO.01.03.00-20-001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zadanie dofinansowane z programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020,
Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia zamówienia w przypadku nie otrzymania dofinansowania.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Z udziału w postępowaniu wykluczone zostaną podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w
imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą
oświadczenia.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawca, który nie spełni warunków zostanie wykluczony z postępowania.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Brak wymagań w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Brak wymagań w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:



Dz.U./S S192
05/10/2016
344985-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 5

05/10/2016 S192
http://ted.europa.eu/TED

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

4 / 5

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Zamawiający stawia warunek posiadania następującego
doświadczenia:
a) Wykonawca ma się wykazać dostawą w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum jednej kompletnej linii do
wytłaczania profili z PC, PMMA lub TPE o wydajności nie mniejszej niż 35 kg na godzinę ORAZ minimum
jednej kompletnej linii z możliwością wytłaczania w procesie koekstruzji o wydajności łącznej minimum 40 kg na
godzinę,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca ma się wykazać dostawą w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum jednej kompletnej linii do wytłaczania
profili z PC, PMMA lub TPE o wydajności nie mniejszej niż 35 kg na godzinę oraz minimum jednej kompletnej
linii z możliwością wytłaczania w procesie koekstruzji o wydajności łącznej minimum 40 kg na godzinę,

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: 07/11/2016
Czas lokalny: 10:00

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: 07/11/2016
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Siedziba P.W. Bistar S.K., 15-617 Białystok, Nowosielska 2a.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Otwarcie ofert jest jawne.

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:
Zapytanie ofertowe nr UE-3710-1/16 zostało upublicznione m.in. na stronie Zamawiającego www.bistar.com.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Bistar sp.k.
Białystok
Polska

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:
01/10/2016

www.bistar.com.pl

