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Zebrzydowice: Dostawa pojemników na odpady komunaln e dla Gminy 

Zebrzydowice w 2014 r.  

Numer ogłoszenia: 59483 - 2014; data zamieszczenia:  20.03.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

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. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zebrzydowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa pojemników na odpady komunalne dla Gminy 

Zebrzydowice w 2014 r.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu 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 blachy 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, miminum 4 mm, powstałym z połączenia dna z płaszczem bocznym 

pojemnika, po obwodzie dna pojemnika. - górna część pojemnika wzmocniona pierścieniem wykonanym z blachy 

minimum 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 ułatwiały chwytność - dopuszcza się na płaszczu bocznym lub na pokrywie wykonanie grawerki z 

rokiem produkcji pojemnika - pojemność 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 
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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 zółtym 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 zmianom pod 

wpływem czynników atmosferycznych, 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 zółty, szkło - pojemnik zielony / Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania 

równoważne w zakresie materiałów, które spełniają normę EN-840.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.92.84.80-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 23.04.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 2500 zł Wadium wnosi się przed 

upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca sie przelewem na konto zamawiającego : 

Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 z dopiskiem: wadium na Dostawa pojemników 

na odpady komunalne dla Gminy Zebrzydowice w 2014 r. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za złożone w 

terminie, jeżeli wpłynęło na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA 

TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Nie dotyczy 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - co 

najmniej 700 sztuk pojemników jednorazowo. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Nie dotyczy 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Nie dotyczy 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada zabezpieczone środki finansowe lub 

zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 80000 zł 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych 

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;  

� informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży 

przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych 

podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące 
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tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

- Formularz ofertowy - Pełnomocnictwo do podpisania oferty / oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem przez notariusza/, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą - lista / wykaz / 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informacha o tym, że 

wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. forma i treść dokumenytów musi być zgodna z Rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający oraz form w 

jakich te dokumenty mogą być składane 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  

www.zebrzydowice.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Zebrzydowice 

Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 pokój nr 40. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  28.03.2014 godzina 

09:45, miejsce: Urząd Gminy Zebrzydowice Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 pokój nr 40. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Nie dotyczy. 
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IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania 

środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały 

być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 

 

 

Strona 5 z 5

2014-03-20http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=59483&rok=2014-03-20


