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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy 

Spółka z o.o. , ul. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz, woj. podlaskie, tel. 85 7191108, faks 85 

7191108. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zec-choroszcz.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

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

odpady komunalne do Gminy Choroszcz.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1. Zakup i 

dostawa pojemników z tworzywa sztucznego na odpady komunalne : Pojemniki dwukołowe na 

odpady o pojemności 120 litrów w ilości 2750 sztuk: Pojemniki fabrycznie nowe przeznaczone do 

gromadzenia odpadów komunalnych, wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu 

polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD), odporne na urazy mechaniczne, niskie i 

http://www.zec-choroszcz.pl/


wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz niszczące działanie związków chemicznych, 

przystosowane do rozładunku mechanicznego (zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo) 

przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę 

grzebieniową, dwukołowy system jezdny, koła gumowe o średnicy 200 mm osadzone na 

zamkniętej osi stalowej, wszystkie części metalowe powinny być ocynkowane w celu ochrony 

przed korozją, na pokrywie wytłoczenie NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU, posiadające atest 

PZH- dołączyć atest, wykonane zgodnie z normą EN-840 2012 - dołączyć certyfikat, posiadające 

certyfikat jakości RAL GZ 951/1 - dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od daty złożenia 

oferty, znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być 

wytłoczone na pojemniku, na jego bocznej ścianie, na korpusie, na przedniej stronie pojemnika 

trwale wytłoczony napis GMINA CHOROSZCZ ( wg. wzoru dostarczonego przez Zamawiającego: 

czcionka: Calibri, min. 150, pogrubiona), kolor szary wg. palety RAL 7016, pojemniki powinny być 

trwale oznakowane znakiem CE, dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające 

zgodność z opisem Pojemniki dwukołowe na odpady o pojemności 240 litrów w ilości 820 sztuk: 

Pojemniki fabrycznie nowe przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, wykonane 

metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD), 

odporne na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz 

niszczące działanie związków chemicznych, przystosowane do rozładunku mechanicznego 

(zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo) przez typowe samochody śmieciarki posiadające 

tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową, dwukołowy system jezdny, koła gumowe o 

średnicy 200 mm osadzone na zamkniętej osi stalowej, wszystkie części metalowe powinny być 

ocynkowane w celu ochrony przed korozją, na pokrywie wytłoczenie NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO 

POPIOŁU, posiadające atest PZH- dołączyć atest, wykonane zgodnie z normą EN-840 2012 - 

dołączyć certyfikat, posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 - dołączyć certyfikat nie starszy 

niż jeden rok od daty złożenia oferty, znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości 

RAL GZ 951/1 muszą być wytłoczone na pojemniku, na jego bocznej ścianie, na korpusie, na 

przedniej stronie pojemnika trwale wytłoczony napis GMINA CHOROSZCZ ( wg. wzoru 

dostarczonego przez Zamawiającego: czcionka: Calibri, min. 150, pogrubiona), kolor szary wg. 

palety RAL 7016, pojemniki powinny być trwale oznakowane znakiem CE, dołączyć zdjęcia 

oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem Pojemniki dwukołowe na odpady o 

pojemności 360 lub 370 litrów w ilości 32 sztuki: Pojemniki fabrycznie nowe przeznaczone do 

gromadzenia odpadów komunalnych, wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu 

polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD), odporne na urazy mechaniczne, niskie i 

wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz niszczące działanie związków chemicznych, 

przystosowane do rozładunku mechanicznego (zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo) 



przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę 

grzebieniową, dwukołowy system jezdny, koła gumowe o średnicy 200 mm osadzone na 

zamkniętej osi stalowej, wszystkie części metalowe powinny być ocynkowane w celu ochrony 

przed korozją, na pokrywie wytłoczenie NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU, posiadające atest 

PZH- dołączyć atest, wykonane zgodnie z normą EN-840 2012 - dołączyć certyfikat, posiadające 

certyfikat jakości RAL GZ 951/1 - dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od daty złożenia 

oferty, znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być 

wytłoczone na pojemniku, na jego bocznej ścianie, na korpusie, na przedniej stronie pojemnika 

trwale wytłoczony napis GMINA CHOROSZCZ ( wg. wzoru dostarczonego przez Zamawiającego: 

czcionka: Calibri, min. 150, pogrubiona), kolor szary wg. palety RAL 7016, pojemniki powinny być 

trwale oznakowane znakiem CE, dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające 

zgodność z opisem Pojemnik czterokołowy o pojemności 660 litrów w ilości 1 sztuka Pojemniki 

fabrycznie nowe przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, wykonany metodą 

wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD), odporny 

na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz niszczące 

działanie związków chemicznych przystosowany do rozładunku mechanicznego (zarówno 

konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo) przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne 

wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową, czterokołowy system jezdny z blokadą przednich 

kół, koła gumowe o średnicy 200 mm osadzone na zamkniętej osi stalowej, wszystkie części 

metalowe powinny być ocynkowane w celu ochrony przed korozją, na pokrywie wytłoczenie NIE 

WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU, posiadający atest PZH- dołączyć atest, wykonany zgodnie z 

normą EN-840 2012 - dołączyć certyfikat, posiadający certyfikat jakości RAL GZ 951/1 - dołączyć 

certyfikat nie starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty, znak zgodności z normą EN-840 oraz 

znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być wytłoczone na pojemniku, na jego bocznej 

ścianie, na korpusie, na przedniej stronie pojemnika trwale wytłoczony napis GMINA CHOROSZCZ 

( wg. wzoru dostarczonego przez Zamawiającego: czcionka: Calibri, min. 150, pogrubiona), kolor 

szary wg. palety RAL 7016, pojemniki powinny być trwale oznakowane znakiem CE, dołączyć 

zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem Pojemniki czterokołowe o 

pojemności 1100 litrów w ilości 62 sztuki Pojemniki fabrycznie nowe przeznaczone do 

gromadzenia odpadów komunalnych, pojemniki w kolorze zielonym i żółtym powinny dostarczone 

być w wersji z klapą z otworami, wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu 

niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD), odporne na urazy mechaniczne, niskie i wysokie 

temperatury, działanie promieni UV oraz niszczące działanie związków chemicznych, 

przystosowane do rozładunku mechanicznego (zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo) 

przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę 



grzebieniową, czterokołowy system jezdny z blokadą przednich kół, koła gumowe o średnicy 200 

mm osadzone na zamkniętej osi stalowej, wszystkie części metalowe powinny być ocynkowane w 

celu ochrony przed korozją, na pokrywie wytłoczenie NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO 

POPIOŁU,posiadające atest PZH- dołączyć atest, wykonane zgodnie z normą EN-840 2012 - 

dołączyć certyfikat, posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 - dołączyć certyfikat nie starszy 

niż jeden rok od daty złożenia oferty, znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości 

RAL GZ 951/1 muszą być wytłoczone na pojemniku, na jego bocznej ścianie, na korpusie, na 

przedniej stronie pojemnika trwale wytłoczony napis GMINA CHOROSZCZ ( wg. wzoru 

dostarczonego przez zamawiającego: czcionka: Calibri, min. 150, pogrubiona), pojemniki powinny 

być trwale oznakowane znakiem CE, dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające 

zgodność z opisem Pojemniki powinny być dostarczone w następujących kolorach: w kolorze 

zielonym (wg. palety RAL 6011) - szt. 16, w kolorze żółtym ( wg. palety RAL 1021) - szt. 25, w 

kolorze brązowym (wg. palety RAL 8024) - szt. 3, w kolorze szarym (wg. palety RAL 7016) - szt. 18 

Pojemniki w kolorze zielonym, żółtym i brązowym przeznaczone na odpady komunalne z tzw. 

zbiórki selektywnej. Część 2. Zakup i dostawa metalowych pojemników na odpady komunalne: 

Kontenery KP 7 (tzw. zamknięte) na odpady komunalne w ilości 15 szt. Pojemniki fabrycznie nowe 

przeznaczone do gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych w kolorze szarym (wg. palety RAL 

7016) o pojemności od 6,9 do 7,3 m3, kontenery muszy być wyposażone w otwieraną do góry 

klapę od czoła na zawiasach zabezpieczone dwoma zamknięciami lub drzwi otwierane na boki na 

dwie strony z centralnym ryglowaniem do opróżnienia kontenera oraz w 6 otworów wrzutowych o 

wymiarach minimum 55 cm x 55 cm z zamykanymi pokrywami ( po 3 z każdej strony otwierane na 

boki ), kontenery muszą być w całości wykonane z blachy o grubości minimum 3 mm, a w 

przypadku pokrywy oraz klap blacha musi mieć grubość co najmniej 2 mm, ściany użebrowane 

profilami typu C, oraz zamontowane w tylnej części kontenera rolki jezdne na tulejach 

samosmarnych, kontenery powinny być przystosowane do transportu samochodami 

wyposażonymi w urządzenia hakowe jak i bramowe, kontenery powinny być malowane co najmniej 

dwukrotnie zewnątrz i wewnątrz farbą podkładową. Zewnętrzne powierzchnie malowane emalią w 

kolorze: szarym (wg. palety RAL 7016), wnętrze kontenera dodatkowo zabezpieczone środkiem 

antykorozyjnym, kontenery te powinny być dwustronnie trwale oznakowane poprzez wspawanie na 

bokach kontenera blach w wyciętym napisem: GMINA CHOROSZCZ. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zakres opisany w pkt. II.1.4) w ilości max. do 30 % wartości szacunkowej zamówienia. 



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

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.11.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w 

wysokości: Dla części 1: 7 000,00 PLN Dla części 2: 1 400,00 PLN. 

III.2) ZALICZKI 

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

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla części 1: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie 

ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 

najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi 

niniejszego zamówienia, tzn. polegające na dostawie pojemników wykonanych 

metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej 

gęstości (PE-HD) na odpady komunalne o wartości brutto nie mniejszej niż 150 

000,00 zł. każda. Dla części 2: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w 

wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i 

wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, tzn. polegające na dostawie 

metalowych kontenerów na odpady komunalne o wartości brutto nie mniejszej niż 30 

000,00 zł każda. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla części 1: Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez posiadanie ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto. Dla części 2: 

Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez posiadanie ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto. 

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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

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

USTAWY 

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

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

należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie; 

 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w 

wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Dla części 1: - wykonaniem co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i 

wartością przedmiotowi niniejszego przetargu tzn. dostawie pojemników wykonanych 



metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości 

(PE-HD) na odpady komunalne o wartości brutto nie mniejszej niż 150 000,00 zł. każda - 

załącznik Nr 6 do SIWZ Dla części 2: - wykonaniem co najmniej 2 dostaw 

odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego przetargu tzn. 

dostawie metalowych kontenerów na odpady komunalne o wartości brutto nie mniejszej 

niż 30 000,00 zł każda- załącznik Nr 6 do SIWZ,; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia; 

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

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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

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

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

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

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

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

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

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

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

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

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

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

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

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których 

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Gwarancja - 5 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której 

będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  



Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

a)w zakresie terminu - działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze 

nadzwyczajnym, które wystąpią po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć 

w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu 

umowy w sposób należyty; b) w zakresie wynagrodzenia - gdy nastąpi zmiana stawki podatku od 

towarów i usług (VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług - o kwotę 

będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku. c) Strony dopuszczają 

możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian 

danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. d) zmiany 

treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.zec-choroszcz.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.zec-

choroszcz.pl. 

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

18.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego w Choroszczy, ul. H. Sienkiewicza 

25A, powiat białostocki, woj. podlaskie, w Dziale Technicznym Zakładu Energetyki Cieplnej, 

Wodociągów i Kanalizacji /I piętro/. 

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

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

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

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostawa pojemników z tworzywa sztucznego na odpady 

komunalne.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa 

pojemników z tworzywa sztucznego na odpady komunalne - sztuk 3665 - dokładnie opisane 

powyżej w opisie przedmiotu zamówienia.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 



o 1. Cena - 95 

o 2. Gwarancja - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i dostawa metalowych pojemników na odpady komunalne .. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa 

metalowych pojemników na odpady komunalne - 15 szt. kontenerów KP-7 twz. zamkniętych. 

Dokładny opis w opisie przedmiotu zamówienia.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Gwarancja - 5 

 

 

 


