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OGŁOSZENIE  

O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM  

BEZ NEGOCJACJI 
o wartości kwoty  poniżej progu unijnego 

1. Pełna nazwa zamawiającego 
 

Nazwa: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut 

Badawczy 31-047 Kraków ul. Sarego 2,  

Zakład Doświadczalny Pawłowice 

Adres:  ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice 

Telefon: 

Strona internetowa: 

Adres e-mail: 

Adres skrytki ePUAP: 

Faks: 

REGON: 

NIP: 

65 529 91 92 wew. 214 

www.zdpawlowice.pl 

zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl 

/zdpawlowice1951/SkrytkaESP 

65 529 94 64 

000079728-00093  

675-000-21-30 

 

2. Ogłasza przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

 Modernizację układu schładzania mleka 

 CPV:  50730000-1 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Modernizacja układu schładzania mleka składa się z: 

 
3.1.  Demontażu dotychczas używanych urządzeń: 

1. schładzalnika zamkniętego o pojemności 12 000  litrów, 

2. czterech agregatów chłodniczych, 

3. demontażu dwóch wymienników ciepła o pojemności 500 litrów każdy, 

4. demontażu zadaszenia nad agregatami chłodniczymi i ogrodzenia z siatki 

ogrodowej wokół agregatów, 

5. weryfikacji technicznej w/w agregatów w celu wyznaczenia dwóch agregatów  

do dalszej eksploatacji. Kosztem ewentualnej naprawy obciążony zostanie 

Zamawiający i koszt ten nie będzie wliczony do wartości oferty przetargowej. 

 

3.2. Dostawy i montażu nowych urządzeń: 

1. Schładzalnika do mleka typu zamkniętego o pojemności 16 000 litrów  

o następujących parametrach technicznych: 

     Układ chłodniczy składający się z schładzalnika i agregatów chłodniczych  

ma zapewnić spełnienie parametrów schładzania mleka dla klasyfikacji 2BII 

zawartej w normie PN-EN13732 pt. „Maszyny dla przemysłu spożywczego. 

Zbiornikowe schładzalniki mleka w gospodarstwach rolnych. Wymagania 

dotyczące działania, bezpieczeństwa i higieny.” Układ chłodniczy ma mieć 

możliwość integracji z systemem odzysku ciepła w procesie schładzania mleka. 

 schładzalnik ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany 2021 r., 

 wymiary schładzalnika: 

maksymalna długość wraz z urządzeniami zewnętrznymi – 6 000 mm, 



maksymalna szerokość – 2 550 mm, 

maksymalna wysokość przy otwartej pokrywie wlewu mleka – 3 100 mm, 

 zbiornik wykonany z stali kwasoodpornej, 

 ściany zbiornika izolowane termicznie za pomocą pianki, 

 procedura mycia przepływowa lub cyrkulacyjna,  

 posiadać jednostkę myjąco – sterującą, która zawiera między innymi 

następujące funkcje: automatyczne dozowanie detergentów (kwaśnych  

i zasadowych), monitoring schładzania i przechowywania mleka, 

zarządzanie danymi i przechowywanie ich minimum do 40 dni, zamknięty 

obieg wody myjącej, możliwość informowania (wyświetlacz) o zakłóceniach 

pracy chłodni, 

 posiadać zabezpieczenie przed zamarzaniem mleka (dopuszczalna najniższa 

temperatura mleka +2°C, 

 posiadać zabezpieczenie procesu chłodzenia mleka w sytuacji uszkodzenia 

sterownika chłodzenia. Posiadać ręczne sterowanie na okres minimum  

60 minut i mieć możliwość włączenia go kilkakrotnie. 

 zawór rozprężny typu termostatycznego, 

 ilość mieszadeł do mleka – minimum 2 szt., 

 otwór inspekcyjny umieszczony w górnej części zbiornika, 

 Zamawiający nie wymaga, aby schładzalnik posiadał grzałki  

do podgrzewania wody, 

 nóżki od zbiornika regulowane i wykonane ze stali kwasoodpornej, 

 cyfrowy licznik pomiaru ilości mleka  znajdującego się w schładzalniku, 

 zabezpieczenie chłodnicze ze strony wysokiego i niskiego ciśnienia, 

 zabezpieczenie elektryczne – czujnik zaniku fazy, termiczne zabezpieczenie 

silników, 

 posiadać listwę i tabelę do pomiaru ilości mleka. 

2. Dostawy i montażu agregatów chłodniczych 

     Ilość agregatów określa wykonawca układu chłodniczego: 

 agregaty chłodnicze fabrycznie nowe, rok produkcji 2021, 

 sprężarki śrubowe lub tłokowe, 

 wykonać sterowanie pracą agregatów chłodniczych w taki sposób aby 

istniała możliwość uzyskiwania zmiennej wydajności chłodniczej podczas 

schładzania mleka, 

 Zamawiający wymaga aby każdy układ chłodniczy był wyposażony  

w zbiornik wyrównawczy czynnika chłodniczego, 

 Zamawiający wymaga zastosowania w układzie chłodniczym czynnika 

chłodniczego  dopuszczonego do stosowania zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) 517/2017 i ustawą z 15 maja 2015r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  

– Dz. U. 2015r poz. 881 z poź. zmianami, 

3. Dostawy i montażu wymienników ciepła fabrycznie nowych, rok produkcji 2021: 

 jeden wymiennik ciepła o pojemności 1 600 litrów (model stojący), który 

będzie  zamontowany w nowym układzie chłodniczym, maksymalne 

wymiary: wysokość 3 100 mm, średnica 900 mm. (izolowany termicznie), 

 dwa wymienniki ciepła o pojemności 600 litrów każdy (modele stojące), 

zamontowane w dotychczasowym układzie chłodniczym (dwa agregaty 

chłodnicze), maksymalne wymiary: wysokość 2 250 mm, średnica 850 mm 

(izolowane termicznie). 

 wymaga się aby zbiorniki były wykonane ze stali kwasoodpornej typ 316L. 



Grubość płaszcza minimum 3 mm, grubość dennicy minimum 3 mm,  

a grubość ścianki wężownicy minimum 2 mm, 

 wymienniki mają posiadać następujące wyposażenie: 

- wężownicę do czynnika chłodniczego, ilość wężownic stosowna do ilości 

agregatów, filtr na wejściu zimnej wody, termometr do mierzenia 

temperatury wody, zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy, zawór redukcyjny  

na wejściu zimnej wody, spust do wody, 

Wyżej wymienione wymienniki ciepła mają być podłączone do istniejącego 

układu  rozbioru ciepłej wody uzyskanej z schłodzenia mleka. 
 

                       4. Dostawy i montażu dwóch podliczników zużycia energii elektrycznej  

                           (jeden licznik dla nowego układu chłodniczego a drugi dla istniejącego układu.    

                           Układ pomiarowy ma uwzględnić moc elektryczną urządzeń podłączonych  

                           do tego układu pomiarowego.  

 

5. Dostawy i montażu liczników pomiaru czasu pracy układów chłodniczych 

(oddzielnie dla każdego układu chłodniczego). Montaż liczników wykonać  

na obwodzie zasilania sprężarek. 

 

6. Prace montażowe należy wykonać w taki sposób, aby w czasie prowadzonych 

prac była możliwość użytkowania istniejącego układu chłodniczego 

(schładzalnik  

o pojemności 12 000 litrów).  

  

7. Sprawdzenie wydajności chłodniczej  nowego układu chłodniczego w celu 

potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego  

w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 

 

8. Opracowanie instrukcji pisemnej obsługi zamontowanego układu chłodniczego. 

 

9. Przeszkolenie dwóch pracowników ZD Pawłowice w zakresie eksploatacji  

i bezpieczeństwa pracy zamontowanych urządzeń chłodniczych. Czas trwania 

szkolenia minimum przez okres 4 kolejnych udojów mleka. 

 

10. Wykonanie nowego zadaszenia nad agregatami wykonanego z płyty warstwowej 

z rdzeniem o grubości minimum 60 mm oraz ogrodzenia z siatki ogrodowej 

wokół agregatów. 

    - wymiary zadaszenia: szerokość 400 cm, długość 550 cm, 

    - wymiary ogrodzenia: wysokość 340 cm, szerokość 400 cm, długość 550 cm., 

 

11. Wymagana gwarancja na prawidłową pracę całego układu chłodniczego 

minimum   

 na okres 24 miesięcy. 

 

12. Wykonawca winien posiadać autoryzowany serwis urządzeń chłodniczych 

zatwierdzony przez producenta urządzeń chłodniczych na terenie Polski.  

 

13. Wymagany czas usunięcia zgłoszonej awarii może wynosić maksymalnie  

 do 6 godzin. 

 

                      Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego. Urządzenia chłodnicze Zamawiający    

                      wykorzysta na własne potrzeby.               
 
        

4. Termin realizacji zamówienia: do 20-02-2022r.  

 



5. Warunki płatności:   

 
5.1. Przelew – płatność w dwunastu równych miesięcznych ratach nieoprocentowanych.       

       Pierwsza rata płatna będzie w następnym miesiącu od daty wykonania usługi 

       modernizacji układu schładzania mleka, po uprzednim protokolarnym odbiorze układu 

       chłodniczego. 

 

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych  

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych  

8. Wadium: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 

9. Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych 

10. Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty 

11. Specyfikacja Warunków Zamówienia: 
 Zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem:  

 www.zdpawlowice.pl 

 Dostępna również w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 6 

 

12. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: 
        Roman Kozyra    kom. 609 707 181 

        Ariel Wojciechowski  kom. 519 528 058 

        (wsparcie techniczne - w sprawie składania ofert drogą elektroniczną) 

 
       13. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

 

13.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

        zawodowej, o ile  wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza   

   szczegółowego warunku w tym zakresie.  

13.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku  

    w tym zakresie.  

13.3. Zdolność techniczna lub zawodowa - Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał  

    autoryzowany serwis zatwierdzony przez producenta urządzeń chłodniczych na terenie Polski. 

         13.4.  Zdolność  do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza  

                   szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

  14.  Miejsce i termin składania ofert: 

Zaszyfrowaną ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami podpisanymi podpisem elektronicznym) 

należy złożyć za pośrednictwem formularza do komunikacji: „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu i wysłać  
na adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP\ 
 

Strona internetowa: 

 

 

 

Adres e-mail: 

Adres skrytki ePUAP: 

www.zdpawlowice.pl 

 
https://miniportal.uzp.gov.pl 

https://epuap.gov.pl/wps/portal 

https://obywatel.gov.pl/ 

 
zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl 

/zdpawlowice1951/SkrytkaESP 

           Termin –11-10-2021 r. do godz. 11
00 

 

 



 

     15.  Termin i miejsce otwarcia ofert: 

            11-10-2021 r. godz. 13
00 

            Siedziba zamawiającego - pałac, oficyna lewa, pokój nr 3, parter 

     16.   Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %) 

              -  cena = 80 % 

             -   zużycie energii elektrycznej przez układ chłodniczy = 20%                   

     17.  Termin związania z ofertą: do dnia 11-11-2021 

     18.  Numer sprawy - nadany przez zamawiającego  

           108/2021 


