
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.ozarow.pl 

 

Ożarów: Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpad y 

komunalne  

Numer ogłoszenia: 362256 - 2013; data zamieszczenia : 06.09.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie , ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj. 

świętokrzyskie, tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ozarow.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 fabrycznie nowych pojemników na 

odpady komunalne. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zakres zamówienia obejmuje: a) 

dostawę 300 szt. pojemników na odpady komunalne o pojemności 60 l (kolor szary lub grafitowy lub 

czarny) b) dostawę 1500 szt. pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 l (kolor szary lub 

grafitowy lub czarny) c) dostawę 5 szt. pojemników na odpady komunalne o pojemności 240 l (kolor szary 

lub grafitowy lub czarny) d) dostawę 10 szt. pojemników na odpady komunalne o pojemności 1100 l (kolor 

szary lub grafitowy lub czarny) 1100 l - pojemniki na odpady powinny być wykonane z tworzywa 

sztucznego PEHD polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, - wyposażone w dwa kółka jezdne z 

pełnymi osiami, zamykane z pokrywą z góry z uchwytem do otwierania, - wyposażone w uchwyty 

transportowe i załadunkowe, przystosowane do mechanicznego opróżniania przez tradycyjne śmieciarki, 

posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową, - powinny charakteryzować się wysoką 

odpornością mechaniczną, odpornością na promienieUV, odpornością na niskie temperatury i erozje 

chemiczną, - powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 840. - na pojemnikach naklejony (napis) logo 

MPK zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Napis na pojemnikach o wymiarach A4, naklejki muszą być 
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wykonane z papieru samoprzylepnego trwałego i odpornego na uszkodzenia. Tło logo koloru białego, napis 

koloru czarnego.. 

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego 

rodzaju dostaw co w zamówieniu podstawowym do 20% wartości zamówienia podstawowego. 

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:  Okres w dniach: 42. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI  

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

SPEŁNIANIA 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  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku 

zostaniedokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamwień 

publicznych na zasadzie spełnia nie spełnia 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie 

dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamwień publicznych na 

zasadzie spełnia nie spełnia 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie 

dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamwień publicznych na 

zasadzie spełnia nie spełnia 
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III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie 

dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamwień publicznych na 

zasadzie spełnia nie spełnia 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie 

dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamwień publicznych na 

zasadzie spełnia nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 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: 

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

należy przedło żyć: 

� 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;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej 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.4.3.2) 
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� 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 - 

wystawione 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;  

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.ozarow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w 

Ożarowie Referat Planowania Przestrzennego Inwestycji i Gospodarki Komunalnej ul. Stodolna 1, 27-530 

Ożarów. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  16.09.2013 

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ożarowie pokój nr 11 (sekretariat) ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów. 

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. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania 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 by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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