
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 59483-2014 z dnia 2014-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zebrzydowice 

Dostawa pojemników na odpady komunalne dla Gminy Zebrzydowice w 2014 r. 1. Charakterystyka pojemnika metalowego 110 

litrowego z kółkami - dostawa 500 sztuk - wykonany z blachy ocynkowanej o grubości blachy minimum 1 mm - konstrukcja 

mocna i... 

Termin składania ofert: 2014-03-28  

Zebrzydowice: Dostawa pojemników na odpady komunaln e dla Gminy 

Zebrzydowice w 2014 roku.  

Numer ogłoszenia: 82051 - 2014; data zamieszczenia:  15.04.2014 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w 

BZP: 59483 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032 

4755107, faks 032 4693266. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa pojemników na odpady komunalne dla Gminy 

Zebrzydowice w 2014 roku.. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Dostawa pojemników na odpady komunalne dla Gminy Zebrzydowice w 

2014 r. 1. Charakterystyka pojemnika metalowego 110 litrowego z kółkami - dostawa 500 sztuk - wykonany z blachu 

ocynkowanej o grubości blachy minimum 1 mm - konstrukcja mocna i zwarta a jej elementy składowe łączone na 

zamki - na płaszczu bocznym wytłoczenia wzmacniające w kształcie łezki / o wymiarach min. 350 mm, szerokość na 

początku 50 mm do 20 mm na końcu /, minimum 10 sztuk wyciskanych na przemian, w zależności od szerokości łezki 

lub dodatkowa blacha wzmacniająca tzw. ekran przeciwuderzeniowy, zabezpieczający przed wgniecieniem wykonany 

w kształcie kwadratu o wymiarach minimum 300 mm x 300 mm - pokrywa wsypowa wzmocniona wytłoczeniem 

wzmacniającym - dno pojemnika odsadzone od podłoża na wysokość minimum 28 mm, wzmocnione pierścieniem 

technologicznym, minimum 4 mm, powstałym z połączenia dna z płaszczem bocznym pojemnika, po obwodzie dna 

pojemnika - górna część pojemnika wzmocniona pierścieniem wykonanym z blachy aluminium 2 mm, wyprofilowana 

na wysokości uchwytów - rączek tak aby nie uwierał podczas przenoszenia, pokrywa uchylna, mocowana na zawiasie -

uchwyty boczne - rączki mocowane do pojemnika za pomocą spawu, tak profilowane aby ułatmiały chwytność - 

dopuszcza się na płaszczu bocznym lub na pokrywie wykonanie grawerki z rokiem produkcji pojemnika - pojemność 
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pojemnika - 110 litrów - mechanizm jezdny, umiejscowiony ślizgowo na osi pojemnika, kółka o średnicy 200 mm - 

wyposażony w dodatkowe uchwyty - rączki, które ułatwiają transport tego pojemnika, uchwyty - rączki tak profilowane 

aby ułatwiały chwytność - waga pojemnika bez kółek nie może być mniejsza niż 14 kg - wszystkie pojemniki powinny 

posiadać uchwyty do automatycznego załadunku oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty. 2. Charakterystyka 

pojemnika plastikowego 120 litrowego z kółkami - dostawa 200 sztuk. Przedmiotem tego zakresu zamówienia jest 

zakup i dostawa fabrycznie nowych dwukołowych pojemników o pojemności 120 litrów do zbiórki odpadów wg 

poniższego opisu. Ilość pojemników - 200 sztuk pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych w kolorze zielonym. 

Cechy techniczne i jakościowe jakie winny posiadać pojemniki: - dwukołowy system jezdny, średnica koła 200 mm, 

szerokość 50 mm - wysokość pojemnika min. 940 mm plus minus 100 mm - szerokość 480 mm plus minus 100 mm - 

waga pojemnika max 12 kg - pojemnik ma być wyposażony w szczelną pokrywę oraz pochwyt do automatycznego 

załadunku. Wszystkie pojemniki powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty / EN-840 / 3. Charakterystyka 

pojemnika do segregacji typu dzwon - dostawa 3 sztuk. W ramach realizacji zadania wykonawca ma dostarczyć 3 

sztuki pojemników do segregacji typu dzwon w tym: - pojemniki winne być w kolorze żółtym z napisem plastik, 

zielonym z napisem szkło i niebieskim z napisem papier - pojemności poszczególnych pojemników powinny wynosić 

2500 litrów każdy - materiał - pojemniki muszą być wykonane z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości oraz 

charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV, na niskie temperatury i chemikalia - 

kolor - kolor pojemników nie może znikać ani ulegać zmianim pod wpływem czynników atosferycznych, termicznych i 

promieniowania UV - otwory wrzutowe - otwory powinny być dostosowane do rodzajów odpadów - oznakowanie - 

każdy z pojemników powinien posiadać wtopiony lub naklejony napis na czołowej ścianie informujący o rodzaju 

zbieranych selektywnie odpadów / papier - pojemnik niebieski, tworzywa sztuczne - pojemnik żółty, szkło - pojemnik 

zielony / Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania równoważne w zakresie materiałów, które spełniają normę EN-

840.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.92.84.80-6. 

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  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  15.04.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  2. 

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

PHU KAZ Kazimierz Ferenc, ul. Kasztanowa 2, 84-123 Rekowo Górne, kraj/woj. pomorskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 84552,85 PLN. 

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

Cena wybranej oferty:  79950,00 
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Oferta z najni ższą ceną: 79950,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 95694,00 

Waluta:  PLN. 
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