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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271236-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Prószków: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
2019/S 111-271236

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Prószków
ul. Opolska 17
Prószków
46-060
Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Pordzik
E-mail: e.pordzik@meissner.net.pl 
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.proszkow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.proszkow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa urządzeń zwiększających oddziaływanie gminnego systemu segregacji odpadów z podziałem na
zadania
Numer referencyjny: RG.271.7.2019

II.1.2) Główny kod CPV
34928480

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:e.pordzik@meissner.net.pl
http://www.bip.proszkow.pl
http://www.bip.proszkow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/https://epuap.gov.pl/wps/portal
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń zwiększających oddziaływanie gminnego systemu segregacji
odpadów z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - Zakup i dostawa 15 szt. pojemników dzwon typu IGLOO do selektywnej zbiórki surowców
wtórnych,
Zadane nr 2 - Zakup i dostawa 3000 szt. pojemników dwukołowych na odpady segregowane o pojemności 120
litrów typu BIO,
Zadanie nr 3 - Zakup i dostawa 2650 kpl. koszy na worki śmieciowe,
Zadanie nr 4 - Zakup i dostawa 15 szt. szaf do segregacji elektroodpadów,
Zadanie nr 5 - Zakup i dostawa 1000 szt. kompostowników min. 600 l,
Zadanie nr 6 - Zakup i dostawa 2 szt. urządzeń do zbierania odzieży i tekstyliów,
Zadanie nr 7 - Zakup i dostawa 2 szt. urządzeń do book crossingu do zastosowania zewnętrznego wraz z
montażem,
Zadanie nr 8 - Usługa transportu urządzeń i ich rozładunek i montaż w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdego zadania znajduje się w Załączniku nr 1 do
SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa 15 szt. pojemników dzwon typu IGLOO do selektywnej zbiórki surowców wtórnych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia – 15 lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Prószków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 15 szt. pojemników dzwon typu IGLOO do selektywnej zbiórki
surowców wtórnych.
Kształt - IGLOO, dzwon.
Ilość: 15 szt.
Pojemność całkowita – 2 m3.
Konstrukcja czaszy pojemnika – jednolita, kołowo-symetryczna skorupa bez łączeń. Dla pojemnika na szkło z
wewnętrzną przegrodą dzielącą pojemnik na dwie komory.
Grubość ścian: min. 4 mm.
Konstrukcja dna pojemnika – dwie klapy z gumowymi stopkami o zawiasach rozstawionych tak by klapy
otwierały się jak szczęki koparki.
Dla pojemnika dwukomorowego sterowanie klapami musi umożliwić opróżnienie każdej komory osobno.
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Materiał – metal zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi
— klapy pojemnika – laminat poliestrowo-szklany,
— okucia – stalowe, zabezpieczone przez ocynkowanie.
Dla pojemników dwukomorowych cięgna sterujące klapami skonstruowane z kółka z rurą prostokątną i cięgna
linowego.
Otwory wrzutowe – pojemnik na szkło okrągłe, zakryte gumą o średnicy min. 16 cm.
Kolor pojemnika – szkło bezbarwne- biały RAL 7035, kolorowe- zielony RAL 6018.
Opróżnienie komór pojemnika – przez otwarcie klap dennych, dla pojemnika dwukomorowego osobno dla
każdej komory pojemnika, dźwigiem samochodowym (HDS).
Oznakowanie – opis gromadzonego materiału.
Numer fabryczny trwale umieszczony na pojemnikach przez wtopienie w powierzchnię.
Pojemniki muszą być fabrycznie nowe i posiadać atest.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 91
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPOP.05.02.00-16-0010/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia może kształtować się, w zależności od oświadczenia Wykonawcy wskazanego
we Formularzu ofertowym, od 1 tygodnia do 13 tygodni od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa 3000 szt. pojemników dwukołowych na odpady segregowane o pojemności 120 litrów typu BIO
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia – PSZOK Prószków i PSZOK Boguszyce.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3000 szt. pojemników dwukołowych na odpady segregowane o
pojemności 120 litrów typu BIO.
Pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego
wysokiej gęstości (PE-HD).
Wysokość: min. 935 mm.
Szerokość: min. 465 mm.
Długość: min. 550 mm.
Grubość ścianek: min. 3 mm.
Dwukołowy system jezdny, koła gumowe osadzone na zamkniętej osi stalowej
System cyrkulacji powietrza np. ruszt odciekowy lub kratki napowietrzające lub otwory wentylacyjne na bokach
korpusu lub inny równoważny system.
Pokrywa pojemnika wyposażona w uchwyty do unoszenia.
Pokrywa zamontowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum dwóch bolców.
Przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie
załadowcze typu otwartego.
Tylny uchwyt ułatwiający przetaczanie pojemników.
Odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie
związków chemicznych.
Kolor brązowy.
Korpus i pokrywa w tym samym kolorze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 91
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPOP.05.02.00-16-0010/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia może kształtować się, w zależności od oświadczenia Wykonawcy wskazanego
we Formularzu ofertowym, od 1 tygodnia do 13 tygodni od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa 2650 kpl. koszy na worki śmieciowe
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia – PSZOK Prószków i PSZOK Boguszyce.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2650 kpl. koszy na worki śmieciowe.
Na 1 komplet składają się cztery kosze.
Wysokość: min. 860 mm.
Szerokość: min 370 mm.
Średnica podstawy: 515 mm.
Waga ok. 3 kg
Pojemność: 120 l.
Odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie
związków chemicznych.
Kolor korpusu antracytowy.
Pokrywa w kolorach żółtym, niebieskim, zielonym i białym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 91
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPOP.05.02.00-16-0010/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia może kształtować się, w zależności od oświadczenia Wykonawcy wskazanego
we Formularzu ofertowym, od 1 tygodnia do 13 tygodni od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa 15 szt. Szaf do segregacji elektroodpadów
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce montażu szaf zlokalizowanych na terenie Gminy Prószków Zamawiający wskazuje przed podpisaniem
umowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 15 szt. Szaf do segregacji elektroodpadów.
Przedmiotem zamówienia jest utworzenie, we wskazanych przez Zamawiającego miejscach zlokalizowanych na
terenie Gminy Prószków, 15 Miejskich Punktów Elektroodpadów składających się z fabrycznie nowych szaf do
segregacji drobnych odpadów niebezpiecznych (żarówek, baterii, płyt CD/DVD, itp.).
Zadanie obejmuje organizację 15 miejskich punktów zbiórki elektroodpadów w postaci szaf do segregacji
drobnych odpadów niebezpiecznych (żarówki, baterie, płyty CD, tonery, telefony, itp.). Szafy dają jednocześnie
możliwość ekspozycji edukacyjnych treści tematycznych oraz promocji innych podejmowanych przez gminę
akcji w zakresie gospodarki odpadami, zawierają bowiem dużą witrynę na plakat.
Specyfikacja techniczna:
1) Urządzenia powinny być wyprodukowane z wysokiej jakości stali, pokrytej odporną na zdrapywanie
(rysowanie) farbą, laminowane szkło 4+4mm wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne.
2) Urządzenie powinno zawierać min. 5 osobnych tub, każda 30-33 litry do zbierania 5 różnych małych,
domowych odpadów.
3) Urządzenia powinny umożliwiać zbieranie co najmniej takich odpadów jak:
Żarówki, baterie, telefony, ładowarki, płyty CD, tonery itp. w oddzielnych, oznaczonych za pomocą grafiki i
tekstu komorach.
4) Otwory wrzutowe: wielkością i kształtem powinny być dopasowane do odpowiednich odpadów.
Przeznaczenie (rodzaj odpadów) poszczególnych tub zostaną podane przez Zamawiającego najpóźniej do dnia
podpisania umowy.
5) W górnej części obudowy na urządzeniu powinny być naniesione w sposób trwały następujące treści i
logotypy graficzne:
a) nazwa i logo Beneficjenta: Gmina Prószków.
6) Urządzenia powinny posiadać możliwość umieszczenia od wewnątrz minimum dwóch plakatów reklamowych
– minimalne wymiary plakatów 80 cm x 120 cm.
7) Na plakatach reklamowych powinny znajdować się: zdjęcia elektroodpadów, które mogą być wyrzucane
do MPE wraz z nazwami, inne treści promujące gminny system gospodarowania odpadami, dane adresowe,
nazwa urządzenia
8) Dodatkowo plakat musi być opatrzony logotypami - znakami FE, RP, WO i UE, zgodnie z „Zasadami promocji
i oznakowania projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020” oraz z Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie oraz informację o
finansowaniu projektu. Szczegółowe zasady, wraz z wersjami elektronicznymi logotypów opublikowane są na
stronie internetowej http://funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja.
9) Rozmiary urządzenia powinny wynosić:
a) szerokość: 1,0-1,5 m,

http://funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja


Dz.U./S S111
12/06/2019
271236-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 13

12/06/2019 S111
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 13

b) wysokość: 2,0-2,5 m.,
c) głębokość 0,3-0,4 m,
d) waga: 170-200 kg.
10) Urządzenia powinny być zamontowane trwale za pomocą stalowych kołków rozporowych (8 sztuk) do
stabilnego podłoża o następujących parametrach podłoża:
a) materiał: fundament betonowy
b) poziom: 0
c) długość: 1200-1300 mm
d) szerokość: 400 – 450 mm
e) wysokość: 900-1000 mm
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowe wymagania materiałowo-techniczne, znajduje
się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 91
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPOP.05.02.00-16-0010/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia może kształtować się, w zależności od oświadczenia Wykonawcy wskazanego
we Formularzu ofertowym, od 1 tygodnia do 13 tygodni od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa 1000 szt. kompostowników min. 600l
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39234000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia – PSZOK Prószków i PSZOK Boguszyce.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1000 szt. kompostowników min. 600l.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) powinny być wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego mrozoodporność do — 30 stopni Celsjusza
(minus 30 stopni Celsjusza);
b) grubość ścian minimum 4 mm;
c) materiał — polietylen wysokiej gęstości HDPE;
d) pojemność kompostownika: min. 600 1;
e) wysokość kompostownika: maksymalnie 1300 mm;
f) szerokość: maksymalnie 1000 mm;
g) długość: maksymalnie 1000 mm;
h) posiadać drzwiczki w części dolnej kompostownika umożliwiające odbiór gotowego kompostu;
i) wyposażenie w system napowietrzania, który zapewni prawidłowe kompostowanie z możliwością regulacji
dopływu powietrza w klapie, co pozwoli na utrzymanie względnie stałej wilgotności i podwyższonej temperatury
(min. 70 0C), oraz system wygodnego usuwania końcowego produktu kompostowania,
j) kolor — czarny;
k) system montażu zapewniający jego wielokrotny montaż i demontaż;
l) każdy kompostownik powinien mieć dołączoną instrukcję montażu oraz instrukcję prawidłowej obsługi
kompostownika;
m) posiadać górną klapę na zawiasach z zamkiem lub na zatrzask;
n) wszystkie elementy pojedynczego kompostownia muszą być zapakowane w taki sposób, aby stanowiły
całość użytkową.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 91
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPOP.05.02.00-16-0010/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia może kształtować się, w zależności od oświadczenia Wykonawcy wskazanego
we Formularzu ofertowym, od 1 tygodnia do 13 tygodni od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa 2 szt. urządzeń do zbierania odzieży i tekstyliów
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia – 2 lokalizacje wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Prószków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 szt. urządzeń do zbierania odzieży i tekstyliów.
Wysokość: min. 2 m.
Pojemność min. 0,8 m3.
Materiał: blacha, pokryta powłoka antykorozyjną.
Kolor: uzgodniony z Zamawiającym.
Pokrywa w kolorach żółtym, niebieskim, zielonym i białym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 91
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPOP.05.02.00-16-0010/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia może kształtować się, w zależności od oświadczenia Wykonawcy wskazanego
we Formularzu ofertowym, od 1 tygodnia do 13 tygodni od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa 2 szt. urządzeń do book crossingu do zastosowania zewnętrznego wraz z montażem
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39151000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia – 2 lokalizacje wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Prószków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 szt. urządzeń do book crossingu do zastosowania
zewnętrznego wraz z montażem.
Wysokość: min. 2 m.
Szerokość: min. 80 cm.
Głębokość: min. 30 cm.
Materiał: drewno, odporne na czynniki zewnętrzne.
Kolor: uzgodniony z Zamawiającym.
Nogi metalowe z możliwością przytwierdzenia do podłoża.
Dach z gontu.
Zamykana drzwiami przezroczystymi z jednej strony a z drugiej przezroczysta witryna.
Liczba półek: 6-8.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 91
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPOP.05.02.00-16-0010/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia może kształtować się, w zależności od oświadczenia Wykonawcy wskazanego
we Formularzu ofertowym, od 1 tygodnia do 13 tygodni od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa transportu urządzeń i ich rozładunek i montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lokalizacje zostaną wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 1 do
SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu urządzeń i ich rozładunek i montaż w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego.
Dostarczenie, rozładowanie i montaż:
• 3000 szt. pojemników dwukołowych na odpady segregowane o pojemności 120 litrów typu BIO,
• 2650 kpl. koszy na worki śmieciowe. Komplet liczy po 4 kosze, w sumie 10 600 szt.,
• 1000 szt. kompostowników min. 600l.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 91
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPOP.05.02.00-16-0010/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
3Termin wykonania zamówienia może kształtować się, w zależności od oświadczenia Wykonawcy wskazanego
we Formularzu ofertowym, od 1 tygodnia do 13 tygodni od dnia wydania przez Zamawiającego dyspozycji w
sprawie realizacji zadania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Określone w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/07/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/09/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/07/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Urząd Miejski w Prószkowie
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków
Pokój nr 19 /I piętro/
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności
Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz elektronicznej skrzynki podawczej na platformie
ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal, a dodatkowo także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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Wykonawcy zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, muszą
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto firmy na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortalu stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ oraz Instrukcji użytkownika systemu stanowiącej Załącznik
nr 9a do SIWZ a także w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP) stanowiących Załącznik nr 10 do SIWZ. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wykaz osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami zawarto w rozdziale 18 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat procedur odwoławczych zostały uregulowane w Dziale VI ustawy z dnia
29.1.2004 r. prawo zamówień publicznych. Dodatkowe informacje na temat procedur odwoławczych znajdują
się pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl

