
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

„Dostawa pojemników na odpady”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970023062

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Brata Alberta 8

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 684794600

1.5.8.) Numer faksu: 684794602

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pekom@pekom.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pekom.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Przedsiębiorstwo Komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa pojemników na odpady”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f2f7f18-e098-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00110399/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00110399/01 z dnia 2021-07-09

2021-07-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-09 15:16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.pekom.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, lub
ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz a.wisniewska@pekom.com.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.2. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany,wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.3. Identyfikator postępowania i klucz
publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich
postępowań na miniPortalu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str.1), dalej "RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A.,
ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na "„Dostawa pojemników na
odpady";
3) w niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom
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trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy
lub obowiązujących przepisów prawa; 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez
Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do
danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to
zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom (placówkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom,
kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych
danych; 
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.);
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez
Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują
Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje
prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i
dochodzenia roszczeń oraz wierzytelności przez Zamawiającego;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z p.z.p.; 
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , ; 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: JG/5/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 714150,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
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przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 - 120 GRAFITOWE
Używane pojemniki 120 l, wykonane z tworzywa sztucznego, w ilości 300 sztuk.
Pojemniki mają być w kolorze grafitowym.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanych pojemników na odpady.
Zestawienie ilościowe pojemników z podziałem na pojemność i kolor (tabela OPZ)
2. Wymagane przez Zamawiającego parametry pojemników: 
- pojemniki wyprodukowane z tworzywa sztucznego HDPE, 
- czterokołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 1100 l, 
- dwukołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 120 l i 240 l.
Pojemniki muszą być w pełni sprawne, czyste, kompletne tj. wyposażone w pokrywę zamykaną
na zawiasach, nie mogą posiadać uszkodzeń mechanicznych (tj. wgnieceń, pęknięć,
zarysowań), muszą być przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki
posiadające wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową.
Pojemniki muszą być odporne na działanie promieni UV oraz niskich temperatur i chemikalii.
3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:
- zamówienia pojemników dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia będą składane
sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem dostaw o wartości minimum
10.000 zł netto dla poszczególnej części zamówienia,
- koszt dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca,
- termin realizacji poszczególnych dostaw do 14 dni od złożenia zamówienia na poszczególną
partię.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a
Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń,
- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.5.) Wartość części: 22050,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
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wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania,
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancyjny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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CZĘŚĆ 2 - 240 GRAFITOWE
Używane pojemniki 240 l, wykonane z tworzywa sztucznego, w ilości 300 sztuk.
Pojemniki mają być w kolorze grafitowym

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanych pojemników na odpady.
Zestawienie ilościowe pojemników z podziałem na pojemność i kolor (tabela OPZ)
2. Wymagane przez Zamawiającego parametry pojemników: 
- pojemniki wyprodukowane z tworzywa sztucznego HDPE, 
- czterokołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 1100 l, 
- dwukołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 120 l i 240 l.
Pojemniki muszą być w pełni sprawne, czyste, kompletne tj. wyposażone w pokrywę zamykaną
na zawiasach, nie mogą posiadać uszkodzeń mechanicznych (tj. wgnieceń, pęknięć,
zarysowań), muszą być przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki
posiadające wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową.
Pojemniki muszą być odporne na działanie promieni UV oraz niskich temperatur i chemikalii.
3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:
- zamówienia pojemników dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia będą składane
sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem dostaw o wartości minimum
10.000 zł netto dla poszczególnej części zamówienia,
- koszt dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca,
- termin realizacji poszczególnych dostaw do 14 dni od złożenia zamówienia na poszczególną
partię.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a
Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń,
- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.5.) Wartość części: 26325,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a
Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń,
- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
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dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania,
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancyjny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3 - 240 ŻÓŁTE
Używane pojemniki 240 l, wykonane z tworzywa sztucznego, w ilości 200 sztuk.
Pojemniki mają być w kolorze żółtym
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1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanych pojemników na odpady.
Zestawienie ilościowe pojemników z podziałem na pojemność i kolor (tabela OPZ)
2. Wymagane przez Zamawiającego parametry pojemników: 
- pojemniki wyprodukowane z tworzywa sztucznego HDPE, 
- czterokołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 1100 l, 
- dwukołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 120 l i 240 l.
Pojemniki muszą być w pełni sprawne, czyste, kompletne tj. wyposażone w pokrywę zamykaną
na zawiasach, nie mogą posiadać uszkodzeń mechanicznych (tj. wgnieceń, pęknięć,
zarysowań), muszą być przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki
posiadające wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową.
Pojemniki muszą być odporne na działanie promieni UV oraz niskich temperatur i chemikalii.
3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:
- zamówienia pojemników dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia będą składane
sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem dostaw o wartości minimum
10.000 zł netto dla poszczególnej części zamówienia,
- koszt dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca,
- termin realizacji poszczególnych dostaw do 14 dni od złożenia zamówienia na poszczególną
partię.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a
Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń,
- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.5.) Wartość części: 19800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a
Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń,
- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
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 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania,
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancyjny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 4 - 240 ZIELONE
Używane pojemniki 240 l, wykonane z tworzywa sztucznego, w ilości 300 sztuk.
Pojemniki mają być w kolorze zielonym
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanych pojemników na odpady.
Zestawienie ilościowe pojemników z podziałem na pojemność i kolor (tabela OPZ)
2. Wymagane przez Zamawiającego parametry pojemników: 
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- pojemniki wyprodukowane z tworzywa sztucznego HDPE, 
- czterokołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 1100 l, 
- dwukołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 120 l i 240 l.
Pojemniki muszą być w pełni sprawne, czyste, kompletne tj. wyposażone w pokrywę zamykaną
na zawiasach, nie mogą posiadać uszkodzeń mechanicznych (tj. wgnieceń, pęknięć,
zarysowań), muszą być przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki
posiadające wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową.
Pojemniki muszą być odporne na działanie promieni UV oraz niskich temperatur i chemikalii.
3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:
- zamówienia pojemników dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia będą składane
sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem dostaw o wartości minimum
10.000 zł netto dla poszczególnej części zamówienia,
- koszt dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca,
- termin realizacji poszczególnych dostaw do 14 dni od złożenia zamówienia na poszczególną
partię.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a
Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń,
- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.5.) Wartość części: 25875,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a
Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń,
- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
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nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania,
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancyjny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 5 - 240 BRĄZOWE
Używane pojemniki 240 l, wykonane z tworzywa sztucznego, w ilości 200 sztuk.
Pojemniki mają być w kolorze brązowym.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanych pojemników na odpady.
Zestawienie ilościowe pojemników z podziałem na pojemność i kolor (tabela OPZ)
2. Wymagane przez Zamawiającego parametry pojemników: 
- pojemniki wyprodukowane z tworzywa sztucznego HDPE, 
- czterokołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 1100 l, 
- dwukołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 120 l i 240 l.
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Pojemniki muszą być w pełni sprawne, czyste, kompletne tj. wyposażone w pokrywę zamykaną
na zawiasach, nie mogą posiadać uszkodzeń mechanicznych (tj. wgnieceń, pęknięć,
zarysowań), muszą być przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki
posiadające wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową.
Pojemniki muszą być odporne na działanie promieni UV oraz niskich temperatur i chemikalii.
3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:
- zamówienia pojemników dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia będą składane
sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem dostaw o wartości minimum
10.000 zł netto dla poszczególnej części zamówienia,
- koszt dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca,
- termin realizacji poszczególnych dostaw do 14 dni od złożenia zamówienia na poszczególną
partię.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a
Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń,
- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.5.) Wartość części: 19800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a
Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń,
- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania,
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancyjny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 6 - 240 NIEBIESKIE
Używane pojemniki 240 l, wykonane z tworzywa sztucznego, w ilości 200 sztuk.
Pojemniki mają być w kolorze niebieskim.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanych pojemników na odpady.
Zestawienie ilościowe pojemników z podziałem na pojemność i kolor (tabela OPZ)
2. Wymagane przez Zamawiającego parametry pojemników: 
- pojemniki wyprodukowane z tworzywa sztucznego HDPE, 
- czterokołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 1100 l, 
- dwukołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 120 l i 240 l.
Pojemniki muszą być w pełni sprawne, czyste, kompletne tj. wyposażone w pokrywę zamykaną
na zawiasach, nie mogą posiadać uszkodzeń mechanicznych (tj. wgnieceń, pęknięć,
zarysowań), muszą być przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki
posiadające wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową.
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Pojemniki muszą być odporne na działanie promieni UV oraz niskich temperatur i chemikalii.
3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:
- zamówienia pojemników dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia będą składane
sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem dostaw o wartości minimum
10.000 zł netto dla poszczególnej części zamówienia,
- koszt dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca,
- termin realizacji poszczególnych dostaw do 14 dni od złożenia zamówienia na poszczególną
partię.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a
Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń,
- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.5.) Wartość części: 19800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a
Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń,
- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
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podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania,
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancyjny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 7 - 1100 GRAFITOWE
Używane pojemniki 1100 l, wykonane z tworzywa sztucznego, w ilości 200 sztuk.
Pojemniki mają być w kolorze grafitowym.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanych pojemników na odpady.
Zestawienie ilościowe pojemników z podziałem na pojemność i kolor (tabela OPZ)
2. Wymagane przez Zamawiającego parametry pojemników: 
- pojemniki wyprodukowane z tworzywa sztucznego HDPE, 
- czterokołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 1100 l, 
- dwukołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 120 l i 240 l.
Pojemniki muszą być w pełni sprawne, czyste, kompletne tj. wyposażone w pokrywę zamykaną
na zawiasach, nie mogą posiadać uszkodzeń mechanicznych (tj. wgnieceń, pęknięć,
zarysowań), muszą być przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki
posiadające wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową.
Pojemniki muszą być odporne na działanie promieni UV oraz niskich temperatur i chemikalii.
3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:
- zamówienia pojemników dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia będą składane
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sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem dostaw o wartości minimum
10.000 zł netto dla poszczególnej części zamówienia,
- koszt dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca,
- termin realizacji poszczególnych dostaw do 14 dni od złożenia zamówienia na poszczególną
partię.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a
Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń,
- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.5.) Wartość części: 129000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a
Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń,
- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania,
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancyjny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 8 - 1100 ŻÓŁTE
Używane pojemniki 1100 l, wykonane z tworzywa sztucznego, w ilości 300 sztuk.
Pojemniki mają być w kolorze żółtym

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanych pojemników na odpady.
Zestawienie ilościowe pojemników z podziałem na pojemność i kolor (tabela OPZ)
2. Wymagane przez Zamawiającego parametry pojemników: 
- pojemniki wyprodukowane z tworzywa sztucznego HDPE, 
- czterokołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 1100 l, 
- dwukołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 120 l i 240 l.
Pojemniki muszą być w pełni sprawne, czyste, kompletne tj. wyposażone w pokrywę zamykaną
na zawiasach, nie mogą posiadać uszkodzeń mechanicznych (tj. wgnieceń, pęknięć,
zarysowań), muszą być przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki
posiadające wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową.
Pojemniki muszą być odporne na działanie promieni UV oraz niskich temperatur i chemikalii.
3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:
- zamówienia pojemników dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia będą składane
sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem dostaw o wartości minimum
10.000 zł netto dla poszczególnej części zamówienia,
- koszt dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca,
- termin realizacji poszczególnych dostaw do 14 dni od złożenia zamówienia na poszczególną
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partię.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a
Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń,
- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.5.) Wartość części: 193500,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a
Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń,
- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania,
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
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4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancyjny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 9 - 1100 NIEBIESKIE
Używane pojemniki 1100 l, wykonane z tworzywa sztucznego, w ilości 200 sztuk.
Pojemniki mają być w kolorze niebieskim.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanych pojemników na odpady.
Zestawienie ilościowe pojemników z podziałem na pojemność i kolor (tabela OPZ)
2. Wymagane przez Zamawiającego parametry pojemników: 
- pojemniki wyprodukowane z tworzywa sztucznego HDPE, 
- czterokołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 1100 l, 
- dwukołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 120 l i 240 l.
Pojemniki muszą być w pełni sprawne, czyste, kompletne tj. wyposażone w pokrywę zamykaną
na zawiasach, nie mogą posiadać uszkodzeń mechanicznych (tj. wgnieceń, pęknięć,
zarysowań), muszą być przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki
posiadające wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową.
Pojemniki muszą być odporne na działanie promieni UV oraz niskich temperatur i chemikalii.
3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:
- zamówienia pojemników dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia będą składane
sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem dostaw o wartości minimum
10.000 zł netto dla poszczególnej części zamówienia,
- koszt dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca,
- termin realizacji poszczególnych dostaw do 14 dni od złożenia zamówienia na poszczególną
partię.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a
Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń,
- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
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ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.5.) Wartość części: 129000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a
Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń,
- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania,
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancyjny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 10 - 1100 BRĄZOWE
Używane pojemniki 1100 l, wykonane z tworzywa sztucznego, w ilości 200 sztuk.
Pojemniki mają być w kolorze brązowym

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanych pojemników na odpady.
Zestawienie ilościowe pojemników z podziałem na pojemność i kolor (tabela OPZ)
2. Wymagane przez Zamawiającego parametry pojemników: 
- pojemniki wyprodukowane z tworzywa sztucznego HDPE, 
- czterokołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 1100 l, 
- dwukołowy system jezdny dla pojemników o pojemności 120 l i 240 l.
Pojemniki muszą być w pełni sprawne, czyste, kompletne tj. wyposażone w pokrywę zamykaną
na zawiasach, nie mogą posiadać uszkodzeń mechanicznych (tj. wgnieceń, pęknięć,
zarysowań), muszą być przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki
posiadające wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową.
Pojemniki muszą być odporne na działanie promieni UV oraz niskich temperatur i chemikalii.
3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:
- zamówienia pojemników dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia będą składane
sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem dostaw o wartości minimum
10.000 zł netto dla poszczególnej części zamówienia,
- koszt dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca,
- termin realizacji poszczególnych dostaw do 14 dni od złożenia zamówienia na poszczególną
partię.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a
Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń,
- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
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 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.5.) Wartość części: 129000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a
Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń,
- Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1
ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy w zakresie podstawowej
wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy (dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 50% w stosunku do wartości
określonej w umowie, 
 Przewidziane prawo opcji polega na możliwości zwiększenia ilości zamawianych pojemników
dla poszczególnych części do 50 %, jak w pkt 1 niniejszego OPZ,
 Zamawiający skorzysta z przewidzianego prawa opcji w momencie gdy zrealizowanie
podstawowego zakresu ilościowego nie wyczerpie potrzeb Zamawiającego,
 Zastosowane prawo opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
 W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego przedmiotu
zamówienia nie ulegną zmianie.
 Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku
braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania,
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancyjny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 4 i 5 SWZ.
2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani
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do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy został przewidziany w § 7 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-19 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-17
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	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 6
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 19800,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:  a.	zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego  z niniejszego postępowania, b.	nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancyjny
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 7
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 129000,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:  a.	zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego  z niniejszego postępowania, b.	nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancyjny
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 8
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 193500,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:  a.	zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego  z niniejszego postępowania, b.	nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancyjny
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 9
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 129000,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:  a.	zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego  z niniejszego postępowania, b.	nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancyjny
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 10
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 129000,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:  a.	zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego  z niniejszego postępowania, b.	nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancyjny
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-19 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-19 09:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-17



