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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Komunalna 4

Miejscowość:  Włocławek Kod pocztowy:  87-800 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 544121805

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Wydra

E-mail:  saniko@saniko.com.pl Faks:  +48 544121804

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.saniko.com.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Dostawa oraz naprawa pojemników metalowych na odpady dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek

Kod NUTS:  PL615

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 
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Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz naprawa pojemników metalowych na odpady dla PGK „Saniko”
Sp. z o.o. we Włocławku w podziale na dwa zadania:
Zadanie Nr 1
Dostawa fabrycznie nowych pojemników/kontenerów metalowych przeznaczonych
do gromadzenia odpadów komunalnych, typu:
a) pojemniki 110 l bez kółek - 1500 szt.
b) pojemniki 1100 l - 200 szt.
c) kontenery KP-8 (odkryte) - 10 szt.
d) kontenery KP-3,5 (odkryte) na gruz - 10 szt.
e) pojemniki PA 1,1 m3 na makulaturę - 100 szt.
f) pojemniki typu „dzwon” 1,5 m3 na szkło - 100 szt.
g) pojemniki typu „dzwon” siatkowy 2,5 m3 na plastik – 200 szt.
h) kosze przystankowe - 100 szt.
Zadanie Nr 2
Naprawa pojemników/kontenerów metalowych na odpady, będących własnością Zamawiającego, typu:
a) kontenery KP-7 (zakryte) - 35 szt.
b) kontenery KP-7/KP-8 (odkryte) - 5 szt.
c) pojemniki typu „dzwon” 1,5 m3 na szkło - 30 szt.
d) pojemniki typu „dzwon” 1,1 m3 na gruz - 15 szt.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34928480  
Dodatkowe przedmioty 50514000  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :
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II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Rodzaj i ilość pojemników objętych przedmiotem zamówienia:
Zadanie Nr 1 Dostawa fabrycznie nowych pojemników/kontenerów metalowych przeznaczonych do
gromadzenia odpadów komunalnych, typu:
a) pojemniki 110 l bez kółek - 1500 szt.
b) pojemniki 1100 l - 200 szt.
c) kontenery KP-8 (odkryte) - 10 szt.
d) kontenery KP-3,5 (odkryte) na gruz - 10 szt.
e) pojemniki PA 1,1 m3 na makulaturę - 100 szt.
f) pojemniki typu „dzwon” 1,5 m3 na szkło - 100 szt.
g) pojemniki typu „dzwon” siatkowy 2,5 m3 na plastik – 200 szt.
h) kosze przystankowe - 100 szt.
Zadanie Nr 2 Naprawa pojemników/kontenerów metalowych na odpady, będących własnością Zamawiającego,
typu:
a) kontenery KP-7 (zakryte) - 35 szt.
b) kontenery KP-7/KP-8 (odkryte) - 5 szt.
c) pojemniki typu „dzwon” 1,5 m3 na szkło - 30 szt.
d) pojemniki typu „dzwon” 1,1 m3 na gruz - 15 szt.

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  845150.00    Waluta :  PLN
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  13   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie Nr 1– 7.500,00 PLN
Zadanie Nr 2 – 1.000,00 PLN
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym ze
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z roku 2007 Nr 42, poz. 275, z póz.
zm.).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
1. Zapłata należności będzie następowała w drodze faktur częściowych, za dostarczoną partię przedmiotu
umowy, w oparciu o ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2. Należność płatna będzie przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy pojemników.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
_____

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 uPzp.
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3. 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 ofert].
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
[wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert].
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 ofert].
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, [wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert].
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, [wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert].
8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, [wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert].
9. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, jest zobowiązany
załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty, o których mowa od pkt. 2 do pkt. 8, dotyczące tego podmiotu.
11. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
12. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej
ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub dokumentów.
13. Wykonawcy, którzy składają ofertę na Zadanie Nr 1, w celu potwierdzenia,
że oferowane pojemniki objęte przedmiotem zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, zobowiązani są złożyć:
- Deklaracje Zgodności pojemników/kontenerów z Dyrektywą Unii Europejskiej
i Polskimi Normami dla pojemników/kontenerów wyszczególnionych w Zadaniu Nr 1.
- Wzory pojemników/kontenerów objętych przedmiotem zamówienia – dostarczone wzory pojemników winny
być zgodne z parametrami technicznymi określonymi
w opisie przedmiotu zamówienia rozdz. III pkt. 2 ppkt. 1) SIWZ i wytycznymi określonymi w rozdz. XI pkt. 3
SIWZ.
14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do
zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą.
15.Dokumenty wymagane od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
1) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert];
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b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na Ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu [wystawionych nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert];
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert].
2) Składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy
[wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert].
2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, 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. Zapisy zawarte w pkt. 1 ppkt. 1)
niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Część sprawozdania finansowego zawierająca
rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega on badaniu
przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o
rachunkowości również z opinią o badanej jego części,
a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do
sporządzenia sprawozdania finansowego, innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i
należności za ostatni rok obrotowy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia Wykonawca wykaże się, że:
dla Zadania Nr 1: - przychód ze sprzedaży towarów
i usług za ostatni rok obrachunkowy wyniósł min.
1.500.000,00 zł.
dla Zadania Nr 2: - przychód ze sprzedaży towarów
i usług za ostatni rok obrachunkowy wyniósł min.
200.000,00 zł.
Uwaga:
W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na
dwa zadania warunek winien zostać spełniony łącznie
dla dwóch zadań.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia Wykonawcy, w wykazie winni wykazać
się wykonaniem:
dla Zadania Nr 1:
- co najmniej 2 dostaw pojemników metalowych
objętych przedmiotem zamówienia w minimalnych
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potwierdzających że wykazane dostawy zostały
wykonane należycie

ilościach: 110 l – 1000 szt., 1100 l – 50 szt., KP-8 – 10
szt. każda dostawa
oraz
- wszystkie dostaw pojemników do selektywnej zbiórki
typu: PA 1,1 m3/dzwon 1,5 m3/dzwon 2,5 m3, w łącznej
minimalnej ilości 200 szt.
dla Zadanie Nr 2
- co najmniej 2 usługi w zakresie naprawy/remontu
pojemników/kontenerów metalowych o wartości min.
60.000,00 zł brutto każda usługa.
Uwaga:
W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na
dwa zadania warunek winien zostać spełniony łącznie
dla dwóch zadań.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
BZ/ZP.12/11/09/13

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  05/11/2013  Godzina:  09:30

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  05/11/2013  Godzina:  10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 05/11/2013        (dd/mm/rrrr)    Godzina11:00
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o., ul. Komunalna 4,
87-800 Włocławek
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem
nieważności.
2. Zgodnie z art. 144 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do
treści oferty gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację
zamówienia;
b) nastąpi zmiana stawki podatku VAT;
c) nastąpi zmiana osób wymienionych w umowie;
d) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej niezależnie od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe
wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu umowy. Za siłę
wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w szczególności siłą wyższą
będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Dostawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewybrania wszystkich ilości pojemników określonych w rozdz.
III SIWZ, przy czym minimalna ilość jaką Zamawiający zobowiązuje się wybrać stanowi 70% ilości całego
zamówienia dla Zadania nr 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości pojemników/kontenerów podanych do naprawy
w rozdz. III SIWZ, przy czym minimalna ilość jaką Zamawiający zobowiązuje się zrealizować stanowi 70% ilości
zamówienia objętego Zadaniem nr 2.
5. Zamawiający, zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dla usługi objętej Zadaniem
nr 2 - naprawa pojemników/kontenerów metalowych na odpady, będących własnością Zamawiającego,
stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego dla Zadania Nr 2.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587701

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl
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Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
1. Wobec czynności niezgodnej z przepisami ustawy podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której
jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
3. Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została ona przesłana faksem lub drogą
elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli została ona przesłana w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej,
na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje.
10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
12. Na orzeczenie wydane przez Krajową Izbę Odwoławczą stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
13. Skargę, o której mowa w podpunkcie 11 wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi.
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Departament Odwołań Urzędu
Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587701

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
25/09/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-129991
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Dostawa oraz naprawa pojemników metalowych
na odpady dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

Część nr : 1      Nazwa : Dostawa fabrycznie nowych pojemników/kontenerów metalowych przeznaczonych do
gromadzenia odpadów komunalnych

1) Krótki opis:
Zadanie Nr 1 Dostawa fabrycznie nowych pojemników/kontenerów metalowych przeznaczonych do
gromadzenia odpadów komunalnych, typu:
a) pojemniki 110 l bez kółek - 1500 szt.
b) pojemniki 1100 l - 200 szt.
c) kontenery KP-8 (odkryte) - 10 szt.
d) kontenery KP-3,5 (odkryte) na gruz - 10 szt.
e) pojemniki PA 1,1 m3 na makulaturę - 100 szt.
f) pojemniki typu „dzwon” 1,5 m3 na szkło - 100 szt.
g) pojemniki typu „dzwon” siatkowy 2,5 m3 na plastik – 200 szt.
h) kosze przystankowe - 100 szt.
2. Dane techniczne pojemników:
a) Parametry techniczne pojemników 110 l bez kółek – 1500 szt.
- pojemniki na odpady stałe, z pokrywą, bez kółek,
- pojemnik ocynkowany,
- pojemnik o pojemności 110 l,
- mocowanie klapy pojemnika na stałe bez sworznia i zawleczek,
- wykonany z blachy ocynkowanej o grubości min. 1 mm ściany, min. 1,5 mm podłoga,
- wzmocnione ekranem przeciwuderzeniowym wykonanym z dodatkowo zamocowanej blachy o grubości 2
mm w/w blacha i wymiarach 50 cm (szerokość) i 37 cm (wysokość), mocowana na 10 nitów, 10 cm od dołu
pojemnika,
- wszystkie elementy pojemnika winny być nitowane tak aby w środku oraz na zewnątrz pojemnika nie było
wystających nitów,
- uchwyty zaczepowe wykonane z prętów stalowych ocynkowanych,
- dwie rączki wykonane z zawijanej blachy ocynkowanej, zabezpieczone nitami,
- dno poczwórnie zawijane,
- pokrywa przetłaczana,
- przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne,
- nazwa firmy: PGK „Saniko” tłoczona na pojemniku,
- cechowanie pojemnika (kolejny numer pojemnika/ rok produkcji),
- wysokość 900 mm ± 10 mm,
- średnica obudowy góra 480 mm ± 10 mm, dół 400 mm ± 10 mm,
- ciężar właściwy 17,5 kg ± 0,5%.
b) Parametry techniczne pojemników 1100 l – 200 szt.
- pojemniki na odpady stałe,
- pokrywa płaska trzyczęściowa z wytłoczeniami wzmacniającymi konstrukcję,
- pojemnik ocynkowany, cynkowanie ogniowe,
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- pojemność pojemnika 1100 l,
- pojemnik dostosowany do współpracy z zasypami WUKO, SM-200 i SM – 115, EKO-CEL, FAUN,
- cztery koła jezdne z obrotnicą, w tym dwa wyposażone w hamulce,
- nośność kółek min. 240 kg, średnica 200 mm,
- wyposażony w uchwyty w ilości 4 szt. wykonane z zawijanej blachy,
- ładowność pojemnika 300 – 350 kg,
- nazwa firmy: PGK „Saniko” tłoczona na pojemniku,
- cechowanie pojemnika (kolejny numer pojemnika/ rok produkcji),
- wykonany z blachy St 235 o grubość min. 1,5 mm ściany i podłoga,
- płaszcz dodatkowo wzmocniony przetłoczniami,
- wysokość przy otwartej pokrywie 1650 mm ± 10 mm,
- szerokość 940 mm ± 10 mm,
- długość 1240 mm ± 10 mm,
- wysokość 1200 mm ± 10 mm.
c) Parametry techniczne kontenerów KP-8 /odkryte/ – 10 szt.
- kontener odkryty na odpady,
- pojemność kontenera 8 m3,
- poszycie podłogi wykonane z blachy o grubości min. 3 mm z zagięciem przy ścianach dla ułatwienia wysypu,
- poszycie ścian i szczytów z blachy o grubości min. 2,5 mm, falowane dla usztywnienia: ściana przednia
usztywniona ceownikiem gorącowalcowanym 100,
- kontener przystosowany do systemu bramowego,
- konstrukcja z profili zamkniętych wykonana w ciągłych spawach,
- płozy ze stali gorąco walcowanej C 180,
- uchwyty boczne, dostosowane do systemu bramowego, - rozstaw między uchwytami – 1400 mm ± 10mm -
odległość od ściany tylnej do pierwszego uchwytu – 1300 mm ± 10 mm,
- kontener zabezpieczony poprzez śrutowanie i malowanie farbą antykorozyjną (alkidową) i dwukrotnie
malowany farbą nawierzchniową, w kolorze niebieskim wg. palety kolorów RAL 5017, min. 120 mikronów,
- opróżniany poprzez otwieraną klapę w szczytowej ścianie kontenera, klapa dzielona, otwierana uchylnie na
boki z zabezpieczeniem przed samoczynnym zamknięciem podczas opróżniania kontenera,
- nazwa firmy: PGK „Saniko” tłoczona na pojemniku,
- napis „Nie zastawiać” malowany, na przedniej i tylnej ścianie kontenera,
- cechowanie kontenera (kolejny numer kontenera / rok produkcji),
- wysokość wew. 1300 mm +/- 10 mm,
- szerokość wew. 1680 mm +/- 10 mm,
- długość wew. 3780 mm +/- 10 mm.
d) Parametry techniczne kontenerów KP-3,5 /odkryte/ na gruz – 10 szt.
- kontener odkryty na odpady typu gruz budowlany,
- boczne ściany kontenera obniżone do wysokości 900 mm ± 10 mm,
- konstrukcja z profili zamkniętych wykonana w ciągłych spawach,
- płozy ze stali gorąco walcowanej C 180,
- podłoga kontenera wykonana z blachy o grubości 4 mm,
- ściany kontenera wykonane z blachy o grubości 3 mm,
- uchwyty boczne, dostosowane do systemu bramowego, - rozstaw między uchwytami – 1400 mm ± 10mm, -
odległość od ściany tylnej do pierwszego uchwytu – 1030 mm ± 10 mm,
- kontener zabezpieczony poprzez śrutowanie i malowanie farbą antykorozyjną (alkidową) i dwukrotnie
malowany farbą nawierzchniową w kolorze niebieskim wg. palety kolorów RAL 5017, min. 120 mikronów,
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- otwieranie dwuskrzydłowe na boki z zabezpieczeniem przed samoczynnym zamknięciem podczas opróżniania
kontenera,
- nazwa firmy: PGK „Saniko” tłoczona na kontenerze,
- napis „Nie zastawiać” malowany, na przedniej i tylnej ścianie kontenera,
- cechowanie kontenera (kolejny numer kontenera/ rok produkcji),
- wysokość 650 mm ± 10 mm, wew.
- szerokość 1680 mm ± 10 mm, wew.
- długość 3400 mm ± 10 mm. wew.
e) Parametry techniczne pojemników na makulaturę PA 1,1 m3 - 100 szt.
- pojemność pojemników 1100 l,
- pojemniki ocynkowane, cynkowanie ogniowe,
- pojemniki zamykane pokrywą zamykaną na klucz specjalistyczny, uniemożliwiający samowolne otwarcie
pojemnika,
- pokrywa pojemnika malowana na kolor niebieski wg. palety kolorów RAL 5017 wyposażona w otwory
wpustowe przystosowane do wyrzucania makulatury,
- pojemnik wyposażony w 4 koła jezdne,
- dwa przednie koła wyposażone w blokadę jazdy i skrętu,
- układ jezdny – skrętny,
- płaszcz pojemnika wykonany jako jedna całość z blachy stalowej grubości 1,5 mm i 2 mm, z przetłoczeniami
wzmacniająco – usztywniającymi,
- nitowanie widelca koła do konsoli pojemnika (1 nit na każdej konsoli),
- zabezpieczenie osi koła przed odkręceniem poprzez zaspawanie nakrętek, rury – czopy chwytakowe
wbudowane w kieszenie na ścianach bocznych pojemnika długości 60 mm,
- uchwyty na korpusie pojemnika po 2 szt. na przedniej i tylnej ścianie pojemnika,
- uchwyty na bocznych ścianach pojemnika po 1 szt. na prawym i lewym boku pojemnika,
- uchwyt na pokrywie pojemnika w ilości 2 szt.,
- nazwa firmy: PGK „Saniko” tłoczona na korpusie pojemnika,
- cechowanie pojemnika (kolejny numer pojemnika / rok produkcji),
- pojemniki znakowane czytelną nazwą surowca – MAKULATURA, kolory znakowania zgodnie z ustaleniami z
Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Znakowanie obustronne na korpusie pojemnika.
f) Parametry techniczne pojemników 1,5 m3 typu „dzwon” na szkło - 100 szt.
- pojemność pojemników 1,5 m3,
- wykonany z blachy stalowej o grubości 2 mm i 3 mm, piaskowany i śrutowany,
- malowany farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze zielonym wg. palety kolorów RAL 6018,
- przystosowany do wysypu systemem HDS,
- część górna pojemnika wyposażona w 2 otwory wpustowe przystosowane do wrzucania opakowań szklanych,
- podłoga pojemnika stanowi klapę wysypową dwudzielną,
- nazwa firmy: PGK „Saniko” tłoczona na pojemniku,
- cechowanie pojemnika (kolejny numer pojemnika / rok produkcji),
- pojemniki znakowane czytelną nazwą surowca – SZKŁO, kolory znakowania zgodnie z ustaleniami z
Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Znakowanie obustronne na korpusie pojemnika.
g) Parametry techniczne 2,5 m3 typu „dzwon” siatkowy na plastik – 200 szt.
- pojemność pojemnika – 2,5 m3,
- pojemnik wykonany z blachy o grubości 3 mm i siatki Ø 4 mm,
- oczko siatki o wymiarach nie większych niż 50 / 50 mm,
- pojemnik ocynkowany, cynkowanie ogniowe,
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- przystosowany do wysypu systemem HDS,
- część górna pojemnika wyposażona w 2 otwory wpustowe przystosowane do wrzucania opakowań
plastikowych,
- podłoga pojemnika stanowi klapę wysypową dwudzielną,
- nazwa firmy: PGK „Saniko” umieszczona na pojemniku (wytłoczona),
- cechowanie pojemnika (kolejny numer pojemnika / rok produkcji),
- pojemniki znakowane czytelną nazwą surowca – PLASTIK, kolory znakowania zgodnie z ustaleniami z
Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Znakowanie obustronne na korpusie pojemnika.
h) Parametry techniczne koszy przystankowych – 100 szt.
- kosz przystankowy wykonany z blachy stalowej o grubości 2 mm,
- gabaryty: 570/370/370,
- pojemność ok. 50 l,
- wyposażony w popielniczkę wspawaną w jedną z naroży,
- malowany farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze określanym przez Zamawiającego RAL 5017
(niebieskim),
- nazwa firmy: PGK „Saniko” tłoczona na koszu.
1. Pojemniki/kontenery będące przedmiotem niniejszego postępowania winny posiadać Deklaracje Zgodności
z Dyrektywą Unii Europejskiej i Polskimi Normami, które Wykonawca załączy do oferty składanej w
postępowaniu.
2. Wykonawca do oferty składanej w postępowaniu załączy minimum po jednym wzorze każdego rodzaju
pojemnika/kontenera stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia. Dostarczone wzory pojemników winny
spełniać warunki techniczne określone przez Zamawiającego w rozdz. III pkt. 2 ppkt. 1) SIWZ oraz wymagania
określone w rozdz. XI pkt. 3 SIWZ.
3. Wykonawca własnym środkiem transportu i na własny koszt zapewni dostawę przedmiotowych pojemników
do siedziby Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy pojemników w okresie od daty podpisania umowy
do dnia 31.12.2014 r., każdorazowo według złożonego przez Zamawiającego zamówienia na określoną partię
pojemników.
5. Termin dostawy nie może przekroczyć 14 dni od chwili przyjęcia pisemnego zamówienia przesłanego faxem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewybrania wszystkich ilości pojemników określonych w rozdz.
III SIWZ, przy czym minimalna ilość jaką Zamawiający zobowiązuje się wybrać stanowi 70% ilości całego
zamówienia dla Zadania nr 1.
7. Pojemniki/kontenery będące przedmiotem zamówienia będą objęte 24 miesięcznym okresem gwarancji.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34928480  
Dodatkowe przedmioty 50514000  

3) Wielkość lub zakres:

Rodzaj i ilość pojemników objętych przedmiotem zamówienia dla Zadania nr 1
Dostawa fabrycznie nowych pojemników/kontenerów metalowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów
komunalnych, typu:
a) pojemniki 110 l bez kółek - 1500 szt.
b) pojemniki 1100 l - 200 szt.
c) kontenery KP-8 (odkryte) - 10 szt.
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d) kontenery KP-3,5 (odkryte) na gruz - 10 szt.
e) pojemniki PA 1,1 m3 na makulaturę - 100 szt.
f) pojemniki typu „dzwon” 1,5 m3 na szkło - 100 szt.
g) pojemniki typu „dzwon” siatkowy 2,5 m3 na plastik – 200 szt.
h) kosze przystankowe - 100 szt.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  752900.00

Waluta:  PLN

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  13   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Wykonawcy, którzy składają ofertę na Zadanie Nr 1, w celu potwierdzenia, że oferowane pojemniki objęte
przedmiotem zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zobowiązani są złożyć:
1. Deklaracje Zgodności pojemników/kontenerów z Dyrektywą Unii Europejskiej
i Polskimi Normami dla pojemników/kontenerów wyszczególnionych w Zadaniu Nr 1.
2. Wzory pojemników/kontenerów objętych przedmiotem zamówienia – dostarczone wzory pojemników winny
być zgodne z parametrami technicznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia rozdz. III pkt. 2 ppkt. 1)
SIWZ i wytycznymi określonymi w rozdz. XI pkt. 3 SIWZ.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   Dostawa oraz naprawa pojemników metalowych
na odpady dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

Część nr : 2      Nazwa : Naprawa pojemników/kontenerów metalowych na odpady, będących własnością
Zamawiającego

1) Krótki opis:
Zadanie Nr 2
Naprawa pojemników/kontenerów metalowych na odpady, będących własnością Zamawiającego, typu:
a) kontenery KP-7 (zakryte) - 35 szt.
b) kontenery KP-7/KP-8 (odkryte) - 5 szt.
c) pojemniki typu „dzwon” 1,5 m3 na szkło - 30 szt.
d) pojemniki typu „dzwon” 1,1 m3 na gruz - 15 szt.
Zakres naprawy:
a) Zakres prac remontowych kontenerów KP-7 (zakryte) – 35 szt.:
- Wymiana zużytego poszycia bocznego i podłogi do 30% powierzchni kontenera.
- Wymiana lub naprawa zamknięć drzwi lub pokrywy kontenera.
- Wymiana lub naprawa ramy i płóz kontenera.
- Przygotowanie powierzchni zewnętrznej przed malowaniem poprzez śrutowanie.
- Malowanie kontenera farbą podkładową – alkilową.
- Malowanie farbą nawierzchniową alkilowa w kolorze niebieskim.
- Wykonanie oznakowania kontenera tj. nazwy firmy: PGK „Saniko” tłoczonej na ścianie bocznej kontenera.
- Wykonanie (namalowanie) napisu: „Nie zastawiać” na przedniej i tylniej ścianie kontenera.
- Kontener po remoncie musi posiadać wszystkie cechy użytkowe kontenera nowego.
b) Zakres prac remontowych kontenerów KP-7/KP-8 (odkryte) – 5 szt.:
- Wymiana zużytego poszycia bocznego i podłogi do 30% powierzchni kontenera.
- Wymiana lub naprawa zamknięć drzwi.
- Wymiana lub naprawa ramy i płóz kontenera.
- Przygotowanie powierzchni zewnętrznej przed malowaniem poprzez śrutowanie.
- Malowanie kontenera farbą podkładową – alkilową.
- Malowanie farbą nawierzchniową alkilowa w kolorze niebieskim.
- Wykonanie oznakowania kontenera tj. nazwy firmy: PGK „Saniko” tłoczonej na ścianie bocznej kontenera.
- Wykonanie (namalowanie) napisu: „Nie zastawiać” na przedniej i tylniej ścianie kontenera.
- Kontener po remoncie musi posiadać wszystkie cechy użytkowe kontenera nowego.
c) Zakres prac remontowych pojemników typu „dzwon” 1,5 m3 na szkło – 30 szt.
- Wymiana zużytego poszycia bocznego i podłogi pojemnika (klapa wysypowa) do 30% powierzchni pojemnika.
- Wymiana lub naprawa pokrywy pojemnika.
- Wymiana lub naprawa uchwytów pojemnika (system HDS).
- Przygotowanie powierzchni zewnętrznej przed malowaniem poprzez śrutowanie.
- Malowanie kontenera farbą podkładową – alkilową.
- Malowanie farbą nawierzchniową alkilowa w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.
- Wykonanie tłoczenia na pojemniku na ścianie bocznej kontenera nazwy firmy: PGK „Saniko”.
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- Znakowanie nalepką samoprzylepną z nazwą surowca – szkło, znaczek recyklingu.
- Pojemnik po remoncie musi posiadać wszystkie cechy użytkowe pojemnika nowego.
d) Zakres prac remontowych pojemników typu „dzwon” 1,1 m3 na gruz – 15 szt.
- Wymiana zużytego poszycia bocznego i podłogi pojemnika (klapa wysypowa) do 30% powierzchni pojemnika.
- Wymiana lub naprawa pokrywy pojemnika.
- Wymiana lub naprawa uchwytów pojemnika (system HDS).
- Przygotowanie powierzchni zewnętrznej przed malowaniem poprzez śrutowanie.
- Malowanie kontenera farbą antykorozyjną (alkilową).
- Malowanie farbą nawierzchniową alkilową w kolorze niebieskim.
- Wykonanie tłoczenia na pojemniku na ścianie bocznej kontenera nazwy firmy: PGK „Saniko”.
- Wykonanie (namalowanie) napisu „Nie zastawiać” na przedniej i tylnej ścianie kontenera.
- Pojemnik po remoncie musi posiadać wszystkie cechy użytkowe pojemnika nowego.
1. Wykonawca własnym środkiem transportu i na własny koszt zapewni odbiór pojemników/kontenerów
przeznaczonych do naprawy z siedziby Zamawiającego oraz dostawę przedmiotowych pojemników/kontenerów
do siedziby Zamawiającego po wykonanej naprawie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną usługę naprawy pojemników/kontenerów liczoną od dnia
podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r., każdorazowo według złożonego przez Zamawiającego zamówienia
na określoną partię pojemników/kontenerów.
3. Termin wykonania naprawy nie może przekroczyć 14 dni od chwili przyjęcia pisemnego zamówienia
przesłanego faxem.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości pojemników/kontenerów podanych do naprawy
w rozdz. III SIWZ, przy czym minimalna ilość jaką Zamawiający zobowiązuje się zrealizować stanowi 70% ilości
zamówienia objętego Zadaniem nr 2.
5. Zamawiający, zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dla usługi objętej Zadaniem
nr 2 - naprawa pojemników/kontenerów metalowych na odpady, będących własnością Zamawiającego,
stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego dla Zadania Nr 2.
6. Naprawione pojemniki/kontenery będą objęte 12 miesięcznym okresem gwarancji.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34928480  
Dodatkowe przedmioty 50514000  

3) Wielkość lub zakres:

Rodzaj i ilość pojemników objętych przedmiotem zamówienia dla Zadania nr 2 Naprawa pojemników/
kontenerów metalowych na odpady, będących własnością Zamawiającego, typu:
a) kontenery KP-7 (zakryte) - 35 szt.
b) kontenery KP-7/KP-8 (odkryte) - 5 szt.
c) pojemniki typu „dzwon” 1,5 m3 na szkło - 30 szt.
d) pojemniki typu „dzwon” 1,1 m3 na gruz - 15 szt.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  92250.00

Waluta:  PLN

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  13   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający, zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dla usługi objętej Zadaniem
nr 2 - naprawa pojemników/kontenerów metalowych na odpady, będących własnością Zamawiającego,
stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego dla Zadania Nr 2
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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