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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121791-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
2016/S 070-121791
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., 7831689634, al. Marcinkowskiego
11, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., Osoba do kontaktów: Magdalena
Kaźmierczak, Aleksandra Wiertelak, Jacek Politycki, Mariusz Matczak, Poznań 61-827,
POLSKA. Tel.: +48 618530813. Faks: +48 618530842. E-mail: mag.pio@odpady.poznan.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.3.2016, 2016/S 050-082634)

Przedmiot zamówienia:
CPV:34928480
Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników dwukołowych z tworzywa sztucznego o
pojemności 240 l., w ilości 12 000 sztuk do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, wraz z wytłaczanym
na gorąco logotypem Zamawiającego i napisem BIOODPADY.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest do stosowania postanowień Identyfikacji Wizualnej
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykupienia od podmiotu uprawnionego prawa do stosowania czcionki wskazanej w
Identyfikacji Wizualnej Zakładu Zagospodarowania odpadów w Poznaniu sp. z o. o. stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
Logotyp w wersji elektronicznej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
5. Zamawiający oświadcza, iż jest upoważniony do używania logotypu oraz przysługują mu majątkowe prawa autorskie w
zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
6. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące sposobu i terminów realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Na pojemniki Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji jakości.
8. Dostawa całości zamówienia i odbiór nastąpią na terenie Składowiska w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1.
9. Dostawa winna nastąpić jednorazowo w całości lub w partiach nie mniejszych niż po 200 sztuk pojemników.
10. Rozładunek pojemników nastąpi staraniem własnym Zamawiającego.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości – 20 000 PLN, /słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100/;
1. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 257, z 2008 r., nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227,
poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Wadium składane w formie innej niż pieniężna należy złożyć w kasie Zamawiającego: Zakład Zagospodarowania
Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., al. Marcinkowskiego 11 w Poznaniu, pok. nr 10 w godz. 8:00–14:30. Wadium (oryginał)
należy wnieść najpóźniej do 19.4.2016 do godz. 8:00, po czym zostanie ono zdeponowane w kasie Zamawiającego.
Przyjęcie dokumentu w kasie Zamawiającego nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci na konto Zamawiającego: ING Poznań nr konta 53 1050 1520
1000 0023 4950 8362. Za skuteczny termin wniesienia wadium w pieniądzu, przyjęty będzie termin uznania rachunku
Zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie przepisu
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i spełniający wymogi określone na podstawie przepisu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku
– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie, w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże
wykonanie dostawy nie mniej niż 10 000 sztuk pojemników przy czym dostawy mogą być sumowane z zastrzeżeniem, iż
wielkość pojedynczej dostawy nie jest mniejsza niż 3 000 sztuk pojemników, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3
4. Znajdują się we właściwej sytuacji ekonomicznej i finansowej – w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oceny spełniania ww. warunków Zamawiający dokona na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez
Wykonawców zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ, metodą „spełnia – nie spełnia”.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wystarczające jest aby warunki wskazane powyżej
w pkt 1.1. do 1.4. spełniali wspólnie.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 4. Znajdują się we właściwej sytuacji
ekonomicznej i finansowej – w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu tego warunku – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Termin realizacji. Waga 20.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
19.4.2016 (8:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
19.4.2016 (8:15)
Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników dwukołowych z tworzywa sztucznego o
pojemności 240 l, w ilości 12 000 sztuk do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, wraz z wytłaczanym
na gorąco logotypem Zamawiającego i napisem *ZZO BIOODPADY.
2. Pojemniki dostarczone przez Wykonawcę muszą być wykonane wg normy EN 840-1 i/lub RAL GZ951/1 i posiadać
atest PZH.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest do stosowania postanowień Identyfikacji Wizualnej
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykupienia od podmiotu uprawnionego prawa do stosowania czcionki wskazanej w
Identyfikacji Wizualnej Zakładu Zagospodarowania odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
Logotyp w wersji elektronicznej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, iż jest upoważniony do używania logotypu oraz przysługują mu majątkowe prawa autorskie w
zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
7. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące sposobu i terminów realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
8. Na pojemniki Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji jakości.
9. Dostawa całości zamówienia i odbiór nastąpią na terenie Składowiska w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1.
10. Dostawa winna nastąpić jednorazowo w całości lub w partiach nie mniejszych niż po 500 sztuk pojemników.
11. Rozładunek pojemników nastąpi staraniem własnym Zamawiającego.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości – 20 000 PLN /słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100;
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2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 257, z 2008 r., Nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227,
poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium składane w formie innej niż pieniężna należy złożyć w kasie Zamawiającego: Zakład Zagospodarowania
Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., al. Marcinkowskiego 11 w Poznaniu, pok. nr 10 w godz. 8:00–14:30. Wadium (oryginał)
należy wnieść najpóźniej do 4.5.2016 do godz. 8:00, po czym zostanie ono zdeponowane w kasie Zamawiającego.
Przyjęcie dokumentu w kasie Zamawiającego nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci na konto Zamawiającego: ING Poznań nr konta 53 1050 1520
1000 0023 4950 8362. Za skuteczny termin wniesienia wadium w pieniądzu, przyjęty będzie termin uznania rachunku
Zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie przepisu
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i spełniający wymogi określone na podstawie przepisu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień - w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o
spełnianiu tego warunku – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie, w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże
wykonanie dostawy nie mniej niż 10 000 sztuk pojemników przy czym dostawy mogą być sumowane z zastrzeżeniem, iż
wielkość pojedynczej dostawy nie jest mniejsza niż 3 000 sztuk pojemników, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Znajdują się we właściwej sytuacji ekonomicznej i finansowej – w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
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2. Oceny spełniania ww. warunków Zamawiający dokona na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez
Wykonawców zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ, metodą „spełnia – nie spełnia”.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wystarczające jest aby warunki wskazane powyżej
w pkt 1.1. do 1.4. spełniali wspólnie.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdują się we właściwej sytuacji
ekonomicznej i finansowej – w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu tego warunku – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ.
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 75
2. Termin realizacji. Waga 14
3. Nośność. Waga 11.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
4.5.2016 (8:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
4.5.2016 (8:15)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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