
Ogłoszenie nr 540609-N-2020 z dnia 2020-05-15 r. 
 

Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o.: „Dostawa fabrycznie 

nowych pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego do selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na: Tworzywa sztuczne i metale, 

Papier i tektura oraz Szkło kolorowe” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej 

Nie 

 

Nazwa projektu lub programu 

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych 

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 



Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o., 

krajowy numer identyfikacyjny 63096575800000, ul. Wiosny Ludów  3 , 63-

000  Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 068, , 

e-mail sekretariat@luks-sroda.pl, , faks -. 

Adres strony internetowej (URL): www.luks-sroda.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 



Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak 

www.luks-sroda.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak 

www.luks-sroda.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie 

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

 



 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod 

rygorem nieważności w formie pisemnej. 

Adres: 

Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: Lider Usług Komunalno – 

Samorządowych sp. z o.o., 63-000 Środa Wielkopolska, w biurze przy ul. Wiosny 

Ludów 3, I piętro sekretariat 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa fabrycznie 

nowych pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych z podziałem na: Tworzywa sztuczne i metale, Papier i 

tektura oraz Szkło kolorowe” 

Numer referencyjny: LUKS/09/2020 



Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny 

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy: 

3 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia 

obejmuje dostawę fabrycznie nowych pojemników wykonanych z tworzywa 

sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na: 

Tworzywa sztuczne i metale; Papier i tektura; oraz Szkło kolorowe z podziałem na 

części. 2. Szczegółowy opis ilości pojemników dla Części I – zamówienie 

podstawowe stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Szczegółowy opis ilości pojemników 

dla Części I – prawo opcji stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis 

ilości pojemników dla Części II – zamówienie podstawowe stanowi załącznik nr 7 

do SIWZ. Szczegółowy opis ilości pojemników dla Części II – prawo opcji stanowi 



załącznik nr 10 do SIWZ. 4. Szczegółowy opis ilości pojemników dla Części III – 

zamówienie podstawowe stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Szczegółowy opis ilości 

pojemników dla Części III – prawo opcji stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. 

Wymogi wspólne dla wszystkich części: 1. Pojemniki muszą być odporne na 

działanie UV, warunki atmosferyczne i temperaturę, uszkodzenia mechaniczne a 

także działania chemikaliów. 2. Pojemniki muszą być wykonane z zastosowaniem 

technologii wtrysku polietylenu niskociśnieniowego o wysokiej gęstości. 3. 

Pojemniki muszą posiadać solidne ogumienie tj. pełne gumowe opony z metalową 

osią łączącą. 4. Części metalowe zainstalowane w pojemniki nie powinny ulegać 

korozji 5. Pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania przez śmieciarki i 

być wykonane zgodnie z normą PN-EN 840 lub normą równoważną: • PN – EN 

840 -1 lub norma równoważna: pojemniki dwukołowe o pojemności 120 i 240 

litrów • PN – EN 840 -2 lub norma równoważna: pojemniki czterokołowe o 

pojemności 1100 litrów 6. Pojemniki muszą posiadać odpowiednią konstrukcję 

zaczepu (system tzw. „grzebieniowy”) umożliwiający opróżnienie ich przez 

specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. 7. 

Pojemniki muszą być kompletne i spełniać funkcję do jakich zostały przeznaczone 

(tj. zbieranie i opróżnianie z odpadów). 8. Pojemniki powinny posiadać atest 

Państwowego Zakładu Higieny (PZH) lub dokument równoważny. 9. Wszystkie 

pojemniki muszą posiadać oznaczenie w postaci napisu lub naklejki na przedniej 

ścianie pojemnika wg określonego wzoru : • Żółty pojemnik oznaczenie : 

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE • Niebieski pojemnik oznaczenie : 

PAPIER i TEKTURA • Zielony pojemnik oznaczenie : SZKŁO KOLOROWE 10. 

Wymiary i wymogi napisów na pojemnikach : • Pojemniki 120 litrów : wysokość 

liter : 10cm • Pojemniki 240 litrów : wysokość liter : 10 cm • Pojemniki 1100 

litrów : wysokość liter : 18 cm • Oznaczenie (w postaci napisu lub naklejki) musi 

być napisane drukowanymi literami, umożliwiające czytelny i łatwy odczyt, musi 

być odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz ścieranie • 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wysokości liter z tolerancją do 

20% 11. W przypadku oznaczenia pojemników w postaci naklejek, wymiary 

określone w pkt.10 dotyczą wysokości liter na naklejkach, a nie wysokości samych 



naklejek . 12. Oznaczenie w postaci naklejki powinno posiadać białe tło i czarne 

litery. Oznaczenie w postaci innego niż naklejka napisu powinno mieć litery w 

kolorze czarnym. 13. Pojemniki muszą być wykonane w następujących kolorach 

wraz z dopasowaniem do napisów wg palety kolorów RAL • Niebieski pojemnik z 

napisem : PAPIER i TEKTURA, całość w kolorze niebieskim o odcieniu RAL : 

5015 lub 5012 lub 5005 lub 5007 • Żółty pojemnik z napisem : TWORZYWA 

SZTUCZNE I METALE, całość w kolorze żółtym o odcieniu RAL : 1026 lub 1016 

lub 1018 lub 1021 lub 1023 • Zielony pojemnik z napisem : SZKŁO KOLOROWE, 

całość w kolorze zielonym o odcieniu RAL : 6038 lub 6029 lub 6032 lub 6018 lub 

6024 lub 6025 14. Wszystkie pojemniki powinny posiadać certyfikat jakości RAL 

lub dokument równoważny. 15. Wszystkie pojemniki z zamówienia podstawowego 

muszą być dostarczone jednorazowo do budynku Zamawiającego zlokalizowanego 

w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Nad Strugą w terminie maksymalnie 10 dni 

roboczych od podpisania umowy. Dostawa musi się odbyć od poniedziałku do 

piątku w godzinach 7-15. Dostawa i rozładunek pojemników po stronie 

Wykonawcy. 16. Pojemniki objęte prawem opcji mogą być dostarczone albo do 

budynku Zamawiającego zlokalizowanego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy 

Nad Strugą lub do Wydziału Zamawiającego „Dział Wywozu Odpadów” 

zlokalizowanego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kilińskiego 22. Dostawa 

musi się odbyć od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15. Dostawa i rozładunek 

pojemników po stronie Wykonawcy, w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od 

momentu zgłoszenia zapotrzebowania Wykonawcy. 17. Dostarczone pojemniki 

(zamówienie podstawowe) powinny mieć zamontowane klapy wsypowe. 

Zamawiający jednak dopuszcza montaż klap przez Wykonawcę lub osoby przez 

niego wskazane na swoim terenie tj. Środa Wielkopolska ulica Nad Strugą 

(zamówienie podstawowe ). 18. Dostarczone pojemniki (zamówienie prawo opcji) 

nie muszą mieć zamontowanych klap wsypowych. 19. Wykonawca ma obowiązek 

zawiadomić Zamawiającego o dostarczeniu pojemników minimum 2 dni robocze 

przed terminem ich dostarczenia poprzez kontakt telefoniczny: 664-787-136 ( 

Błażej Zgoliński ) lub 608-623-738 ( Maciej Osuch ). 20. Minimalny okres 

gwarancji na wszystkie dostarczone pojemniki to 24 miesiące od momentu 



dostarczenia ich Zamawiającemu. Dostawa pojemników musi być potwierdzona 

protokołem zdawczo – odbiorczym. 21. Zamawiający korzystając z prawa opcji 

określonego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych określił zamówienie podstawowe opisane w: Część I – załącznik nr 6 

do SIWZ, Część II – załącznik nr 7 do SIWZ, Część III – załącznik nr 8 do SIWZ, 

jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, zamówienie objęte prawem 

opcji: Część I – załącznik nr 9 do SIWZ, Część II – załącznik nr 10 do SIWZ, 

Część III – załącznik nr 11 do SIWZ. 22. W przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania 

dostaw pojemników objętych prawem opcji, w wielkości wskazanej przez 

Zamawiającego. 23. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do 

Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. 

Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem 

Zamawiającego. 

 

II.5) Główny kod CPV: 34928480-6 

Dodatkowe kody CPV: 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 



udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia podstawowego i 

zamówienia objętego prawem opcji – od dnia podpisania umowy do dnia 

31.12.2020 r. Termin dostawy zamówienia podstawowego: maksymalnie 10 dni 

roboczych od podpisania umowy. Termin dostawy zamówienia podstawowego i 

zamówienia objętego prawem opcji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 

PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału 

w postępowaniu dla żadnej z części. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału 

w postępowaniu dla żadnej z części. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału 

w postępowaniu dla żadnej z części. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 



dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zamawiający żąda dla 



każdej części następujących dokumentów: oświadczenia wykonawcy o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (załącznik nr 3 do SIWZ). 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona w każdej z części, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 

ustawy: - certyfikat zgodności z normą PN-EN PN – EN 840 -1 lub normą 

równoważną: pojemniki dwukołowe o pojemności 120 i 240 litrów - certyfikat 

zgodności z normą PN EN PN – EN 840 -2 lub normą równoważną: pojemniki 

czterokołowe o pojemności 1100 litrów - atest Państwowego Zakładu Higieny 

(PZH) lub dokument równoważny - Certyfikat jakości RAL lub dokument 

równoważny. 



III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z 

której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2. pełnomocnictwo, z którego 

wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów 

składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych 

dokumentów; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie 

Informacja na temat wadium 

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 



 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

Nie 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 



Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów: 

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 



Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin dostawy 35,00 

Gwarancja 5,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 



Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 



Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w 

następujących przypadkach: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na 

zmianie danych Wykonawcy lub Zamawiającego bez zmian samego Wykonawcy 



lub Zamawiającego (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 2) dopuszczalna jest 

zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie, w 

przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma 

zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 3) 

dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień 

umowy do nowego stanu prawnego, 4) dopuszczalna jest zmiana personelu 

wskazanego w umowie, w przypadku gdy wystąpiła konieczność zmiany personelu 

wykonawcy, zamawiającego oraz numerów kontaktowych wymienionych w 

umowie, 5) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki 

podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 6) dopuszczalna jest zmiana 

sposobu, w tym częstotliwości wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze 

skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku 

do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dostaw w 

sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji przedmiotu umowy, 7) 

dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana 

przedłużającą się procedurą przetargową, jeżeli z powodu przedłużającej się 

procedury przetargowej nie jest możliwa realizacja zamówienia w pierwotnym 

terminie. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: 

Data: 2020-05-25, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 



zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 

terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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 Lider Usług 

Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o; 2) inspektorem ochrony danych 

osobowych w Lider Usług Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o. jest Pan 

Łukasz Słoma, kontakt: iod@amsm-consulting.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa fabrycznie 

nowych pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych z podziałem na: Tworzywa sztuczne i metale, Papier i 

tektura oraz Szkło kolorowe”, LUKS/09/2020, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 



publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz osoby 

zajmujące się przeprowadzaniem procedury przetargowej; 5) Pani/Pana dane 

osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 

bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) 

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; 9) 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. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 

 

Część 

nr: 
1 Nazwa: 

„Dostawa fabrycznie nowych pojemników wykonanych z tworzywa 

sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na: 

Tworzywa sztuczne i metale, Papier i tektura oraz Szkło kolorowe” - część 

nr 1 



1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia 

obejmuje dostawę fabrycznie nowych pojemników wykonanych z tworzywa 

sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na: 

Tworzywa sztuczne i metale; Papier i tektura; oraz Szkło kolorowe z podziałem na 

części. 2. Szczegółowy opis ilości pojemników dla Części I – zamówienie 

podstawowe stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Szczegółowy opis ilości pojemników 

dla Części I – prawo opcji stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6, 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin dostawy 35,00 

Gwarancja 5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia 

podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji – od dnia podpisania umowy 

do dnia 31.12.2020 r. Termin dostawy zamówienia podstawowego: maksymalnie 

10 dni roboczych od podpisania umowy. Termin dostawy zamówienia 



podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji jest jednym z kryteriów oceny 

ofert. 

 

Część 

nr: 
2 Nazwa: 

„Dostawa fabrycznie nowych pojemników wykonanych z tworzywa 

sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na: 

Tworzywa sztuczne i metale, Papier i tektura oraz Szkło kolorowe” - część 

nr 2 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia 

obejmuje dostawę fabrycznie nowych pojemników wykonanych z tworzywa 

sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na: 

Tworzywa sztuczne i metale; Papier i tektura; oraz Szkło kolorowe z podziałem na 

części. 2. Szczegółowy opis ilości pojemników dla Części II – zamówienie 

podstawowe stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Szczegółowy opis ilości pojemników 

dla Części II – prawo opcji stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6, 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 



Termin dostawy 35,00 

Gwarancja 5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia 

podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji – od dnia podpisania umowy 

do dnia 31.12.2020 r. Termin dostawy zamówienia podstawowego: maksymalnie 

10 dni roboczych od podpisania umowy. Termin dostawy zamówienia 

podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji jest jednym z kryteriów oceny 

ofert. 

 

Część 

nr: 
3 Nazwa: 

„Dostawa fabrycznie nowych pojemników wykonanych z tworzywa 

sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na: 

Tworzywa sztuczne i metale, Papier i tektura oraz Szkło kolorowe” - część 

nr 3 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia 

obejmuje dostawę fabrycznie nowych pojemników wykonanych z tworzywa 

sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na: 

Tworzywa sztuczne i metale; Papier i tektura; oraz Szkło kolorowe z podziałem na 

części. 2. Szczegółowy opis ilości pojemników dla Części III – zamówienie 

podstawowe stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Szczegółowy opis ilości pojemników 

dla Części III – prawo opcji stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6, 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 



okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin dostawy 35,00 

Gwarancja 5,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia 

podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji – od dnia podpisania umowy 

do dnia 31.12.2020 r. Termin dostawy zamówienia podstawowego: maksymalnie 

10 dni roboczych od podpisania umowy. Termin dostawy zamówienia 

podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji jest jednym z kryteriów oceny 

ofert. 

 


