Swarzędz: Zakup 50 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów na potrzeby gminy Swarzędz
Numer ogłoszenia: 371824 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061)
65 12 000, faks (061) 65 12 211.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup 50 000 worków do selektywnej
zbiórki odpadów na potrzeby gminy Swarzędz.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zamówienie poniżej progów
unijnych, obejmuje dostawę 50 000 sztuk worków o pojemności 120 litrów do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. 1. Wykonawca dostarczy 50 000 szt.
worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o następujących właściwościach: 1.1. Worki na
plastik i aluminium wykonane w kolorze żółtym, w ilości 12 500 szt., o pojemności 120 litrów i grubości
45 mikronów. 1.2. Worki na makulaturę wykonane w kolorze niebieskim, w ilości 12 500 szt., o
pojemności 120 litrów i grubości 55 mikronów. 1.3. Worki na szkło kolorowe wykonane w kolorze
zielonym, w ilości 12 500 szt., o pojemności 120 litrów i grubości 65 mikronów. 1.4.Worki na szkło białe
wykonane w kolorze białym, w ilości 12 500 szt., o pojemności 120 litrów i grubości 65 mikronów. 2.
Ww. worki będą posiadały wyraźny i trwały nadruk, informujący o ich przeznaczeniu: 2.1. Worek w
kolorze żółtym: Przeznaczony jest na: PLASTIK Wrzucamy: - niezakręcone butelki typu PET zgniecione kartoniki po napojach - niezakręcone opakowania po chemii gospodarczej np. płynach do
mycia naczyń, płynach do kąpieli, szamponach itp. - folię i torebki z tworzyw sztucznych - puszki
aluminiowe Nie wrzucamy: - styropianu - opakowań po oleju, aerozolach i środkach chemicznych (farby,
lakiery) - naczyń jednorazowych - części samochodowych - plastikowych zabawek, szczoteczek do
zębów, strzykawek - opakowań po lekach i produktach biobójczych 2.2 Worek w kolorze niebieskim:
Przeznaczony jest na MAKULATURĘ Wyrzucamy: - książki, gazety, zeszyty - torby papierowe - karton,
tekturę - foldery, katalogi Nie wrzucamy: - opakowań z domieszką tworzyw sztucznych - folii
aluminiowych - papieru tłustego i zabrudzonego - opakowań po napojach 2.3. Worek w kolorze
zielonym: Przeznaczony na SZKŁO KOLOROWE Wyrzucamy: - opakowania ze szkła kolorowego np.
butelki, słoiki - stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami (bez kapsli, zakrętek,
obrączek na szyjkach) Nie wrzucamy: - szkła bezbarwnego - luster, porcelany, fajansu i szkła zbrojonego
- zużytych żarówek, lamp neonowych i termometrów 2.4. Worek w kolorze białym: Przeznaczony jest na
SZKŁO BEZBARWNE Wyrzucamy: - opakowania ze szkła bezbarwnego np. butelki, słoiki - stłuczkę
szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami (bez kapsli, zakrętek, obrączek na szyjkach)
Nie wyrzucamy: - szkła kolorowego - szkła okiennego, samochodowego - luster, porcelany, fajansu i
szkła zbrojonego - zużytych żarówek, lamp neonowych i termometrów 3. Worki będą posiadały taśmę
służącą do zawiązania worka po jego napełnieniu. 4. Dostawa worków będzie wykonana w terminie do
15 listopada 2012 roku 5. Cena ww. worków zawiera koszty dostawy do Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej 2 w Swarzędzu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.93.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał 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.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba
Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 410.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz Biuro Obsługi
Interesanta Kancelaria Urzędu.
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

