
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.przytyk.pl 

 

Przytyk: Sukcesywna dostawa pojemników na odpady komunalne 

o pojemności 120 l. w ilości 1700 szt. 

Numer ogłoszenia: 327776 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  
V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przytyk , ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, woj. mazowieckie, tel. 048 

6180095 w. 35, faks 048 6180087. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przytyk.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa pojemników na 

odpady komunalne o pojemności 120 l. w ilości 1700 szt.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest sukcesywna dostawa pojemników wraz z transportem do nw. miejscowości na 

terenie gminy Przytyk: Dęba - 49 szt., Domaniów - 88 szt., Gaczkowice - 13 szt., Glinice- 43 szt., 

Goszczewice-45 szt., Jabłonna - 46 szt., Jadwiniów - 3 szt., Jagodno - 6 szt., Kaszewska Wola- 65 

szt., Krzyszkowice- 51 szt., Maksymilianów- 13 szt., Młódnice- 43 szt., Mścichów- 16 szt., Oblas- 

84 szt., Ostrołęka- 44 szt.,Potkanna- 53 szt., Posada- 14 szt., Podgajek- 109 szt., Przytyk- 228 szt., 

Sewerynów- 13 szt., Słowików- 30 szt., Stary Młyn- 6 szt., Stefanów- 43 szt., Studzienice- 62 szt., 

Sukowska Wola- 44 szt., Suków- 60 szt., Witoldów- 9 szt., Wola Wrzeszczowska- 54 szt., Wólka 

Domaniowska- 6 szt., Wrzeszczów- 82 szt., Wrzos- 46 szt., Wygnanów- 51 szt., Zameczek- 6 szt., 

Zameczek Kolonia- 71 szt., Żerdź- 60 szt., Żmijków- 13 szt. Siedziba Zamawiającego- 31 szt. 2. 



Dostarczenie przez Wykonawcę bezpośrednio każdego pojemnika odbiorcy wg. list imiennych. 

Listy imienne, terminy oraz miejsce dostawy zostaną przekazane przez Zamawiającego w dniu 

podpisania umowy. 3. Pierwsze dostawy winny się odbywać w miesiącu grudniu 2015 r. w ilości ok. 

300 pojemników. 4. Każdorazowe dostarczenie pojemnika bezpośrednio do odbiorcy winno być 

przez niego potwierdzone. 5. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l. powinien 

spełniać następujące wymagania: 1) powinien być odporny na UV, niskie temperatury i 

nagrzewanie, 2) powinien być wyposażony w kółka, 3) klapa powinna być szczelnie zamykana, 4) 

powinien posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie, 5) korpus pojemnika powinien być 

wyposażony w listwę grzebieniową umożliwiającą opróżnianie przez śmieciarki z uchwytem 

grzebieniowym, 6) kolor pojemnika czarny, 7) posiadać atest PZH- dołączyć atest 8) powinien 

spełniać wymagania polskiej normy PN- EN 840 - dołączyć certyfikat 9) powinien posiadać nadruk/ 

naklejkę określający jakie odpady w nich umieszczać, 10) rok produkcji 2014, 2015. 6. Dostarczone 

pojemniki winny być fabrycznie nowe, czyste, kompletne, sprawnie techniczne W przypadku 

niespełnienia tych warunków pojemniki nie zostaną przyjęte. 7. Minimalny wymagany okres 

gwarancji na pojemniki 18/24 miesiące od daty zakupu ( zgodnie z pkt. 13 SIWZ).. 

II.1.5)  
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

•  

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia 

wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia 

warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia 

warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia 

warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia 

warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia 

warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  



• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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 pkt III.5) 

Wypełniony druk oferty. Wykonawca do oferty przetargowej załączy certyfikat bezpieczeństwa 

spełniający wymagania polskiej normy PN- EN 840 oraz atest PZH. W sytuacji, gdy Wykonawca 

polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiające-mu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz dokumenty 

(informacje) dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) 

charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu 

udziału innego podmiotu w wykony-waniu zamówienia. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miej-sce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone 

przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. W powyższym przypadku ustalenia 

podane w pkt III.4.3.1dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 95  

• 2 - Okres gwarancji - 5  

IV.2.2)  
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 



przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1.W niniejszym postepowaniu dopuszcza się zmianę umowy; a) w przypadku zmian przepisów 

prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy poprzez 

dostosowanie treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, b) zmiany 

wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, c) uzasadnione zmiany 

w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 2. Zmianę umownego terminu 

wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) z powodu wystąpienia uzasadnionych 

dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, b) z powodu 

okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach, c) 

z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie 

są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na 

ww. zmiany w treści umowy, strony winny poinformować się pisemnie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.przytyk.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 

Przytyku ul. Zachęta 75, 26-650 Przytyk, pokój nr 26.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

14.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przytyku ul. Zachęta 75, 26-650 Przytyk, pokój 

nr 24 tj. sekretariat.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone z Biuletynie zamówień publicznych w dniu  

02 grudnia 2015r. 

 

Przytyk, dnia,  02 grudnia  2015r. 


