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Ustronie Morskie: Zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów komunalnych 

dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie 

Numer ogłoszenia: 473602 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ustronie Morskie , ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, 

woj. zachodniopomorskie, tel. 94 35 155 35, faks 94 35 155 97. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustronie-morskie.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 i dostawa pojemników do 

segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 

3.1 Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA NR 1 dotyczy dostawy pojemników na 

odpady komunalne w ilości: a) dwukółkowe standardowe: - o pojemności 120 litrów kolor 

zielony - w szacunkowej ilości 817 szt; - o pojemności 120 litrów kolor niebieski - w 

szacunkowej ilości 817 szt; - o pojemności 240 litrów kolor zielony - w szacunkowej ilości 16 

szt; - o pojemności 240 litrów kolor niebieski - w szacunkowej ilości 17 szt; b) czterokółkowe 

standardowe: - o pojemności 1100 litrów kolor zielony - w szacunkowej ilości 10 szt. - o 

pojemności 1100 litrów kolor niebieski - w szacunkowej ilości 10 szt. - pojemniki w kolorze 

zielonym, opisane trwale (SZKŁO) - pojemniki w kolorze niebieskim, opisane trwale 

(SUROWCE WTÓRNE: PAPIER, PLASTIK, METALE DROBNE) 3.2 Przedmiot 

zamówienia w zakresie ZADANIA NR 2 dotyczy dostawy pojemników o pojemności 1,5 m³ 

do selektywnej zbiórki odpadów, w ilości: - pojemniki w kolorze zielonym, opisane trwale 

(SZKŁO) - 8 szt; - pojemniki w kolorze niebieskim, opisane trwale (PAPIER),- 12 szt. - 

pojemniki w kolorze żółtym, opisane trwale (PLASTIK),- 10 szt. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 7 do SIWZ.. 

http://www.ustronie-morskie.pl/


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, 

nieprzekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 

pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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: 

27.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium nie pobiera się 

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 W zakresie warunku posiadania uprawnień zamawiający informuje, że 

wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez 

weryfikację złożonego załącznika nr 2 do SIWZ. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jest 

spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną dostawę o podobnym 

charakterze i złożoności co przedmiot objęty niniejszym zamówieniem 



(dostawa co najmniej 1.000 szt. o pojemności nie mniejszej niż 80 litrów). 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację 

złożonego załącznika nr 4 do SIWZ oraz dołączonych dokumentów 

potwierdzających wykonanie lub wykonywanie co najmniej jednej dostawy 

obejmującej zakup pojemników na odpady. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, 

zamawiający informuje, że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu 

warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny 

spełnienia warunku poprzez weryfikację złożonego załącznika nr 2 do SIWZ. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, zamawiający informuje, że wykonawca składa oświadczenie o 

spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację złożonego załącznika 

nr 2 do SIWZ. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej 

jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację złożonych 

dokumentów. 

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; 

 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; 

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; 

 

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; 

 zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) Wypełniony Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ. 2) 

Wypełniony Formularz cenowy - załącznik nr 1.1 i/lub 1.2 do SIWZ. 3) Podpisane 

oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ. 4) Dokument 

pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do podpisania oferty, jeżeli 

nie został podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem 

rejestracyjnym, również w przypadku złożenia oferty przez wykonawców ubiegających się o 

zamówienie wspólne (np. Konsorcjum, Sp. Cywilna) pełnomocnictwo powinno 

jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnictwa. W 

przypadku podmiotów występujących wspólnie w dokumencie pełnomocnictwa należy 

wskazać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a 

każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem. 

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.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 

Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 6 do SIWZ). 1. 

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy, jeżeli wystąpiły okoliczności, których 

Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezawinione przez Strony. 

Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani przez nie 

niezawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle 

pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron lub 

niemożność osiągnięcia celu, jakiemu ma służyć Przedmiot Umowy. Jeżeli na powyższe 

okoliczności powołuje się Wykonawca, zobowiązany jest należycie je udokumentować. 2. 

Dopuszcza się zmianę umowy bez zachowania formy pisemnej w zakresie osób 

nadzorujących wykonanie umowy (koordynatorów) z obu stron. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.ustronie-morskie.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina 

Ustronie Morskie ul. Rolna 2 78-111 Ustronie Morskie pok. nr 18. 

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

ofert: 28.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2 78-111 

Ustronie Morskie biuro podawcze. 

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

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: PROW Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i 

ludności wiejskiej. 

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 do segregacji odpadów komunalnych 

dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie - zadanie 1. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot 

zamówienia w zakresie ZADANIA NR 1 dotyczy dostawy pojemników na odpady 

komunalne w ilości: a) dwukółkowe standardowe: - o pojemności 120 litrów kolor 

zielony - w szacunkowej ilości 817 szt; - o pojemności 120 litrów kolor niebieski - w 

szacunkowej ilości 817 szt; - o pojemności 240 litrów kolor zielony - w szacunkowej 

ilości 16 szt; - o pojemności 240 litrów kolor niebieski - w szacunkowej ilości 17 szt; 

b) czterokółkowe standardowe: - o pojemności 1100 litrów kolor zielony - w 

szacunkowej ilości 10 szt. - o pojemności 1100 litrów kolor niebieski - w szacunkowej 



ilości 10 szt. - pojemniki w kolorze zielonym, opisane trwale SZKŁO - pojemniki w 

kolorze niebieskim, opisane trwale SUROWCE WTÓRNE: PAPIER, PLASTIK, 

METALE DROBNE. 

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

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.12.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów komunalnych 

dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie - zadanie 2. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot 

zamówienia w zakresie ZADANIA NR 2 dotyczy dostawy pojemników o pojemności 

1,5 m³ do selektywnej zbiórki odpadów, w ilości: - pojemniki w kolorze zielonym, 

opisane trwale SZKŁO - 8 szt; - pojemniki w kolorze niebieskim, opisane trwale 

PAPIER,- 12 szt. - pojemniki w kolorze żółtym, opisane trwale PLASTIK,- 10 szt.. 

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

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.12.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

 
 


