
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 276720-2013 z dnia 2013-07-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mysłakowice
Przedmiotem zamówienia jest zakup pojemników i kontenerów do PSZOK oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I.Zbiornik na zużyty olej (5 szt.):-fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 lub 2013,...
Termin składania ofert: 2013-07-22

Mysłakowice: Zakup pojemników i kontenerów do PSZOK oraz pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów
Numer ogłoszenia: 336168 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 276720 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Karkonoskich, ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice, woj. dolnośląskie, tel. 75
7182415, 7183323, faks 75 7131089.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek międzygminny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pojemników i kontenerów do PSZOK oraz pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup pojemników i kontenerów do PSZOK
oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I.Zbiornik na zużyty olej (5
szt.):-fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 lub 2013,-pojemność 200 l,-wykonany z polietylenu, dwupłaszczowy,wyposażony w króciec poboru oleju,-wyposażony w sygnalizator przecieku,- wyposażony w wlew z zamykaną pokrywą
chroniącą przed dostępem osób niepowołanych,-wyposażony w tabliczkę informacyjną lub napis: ZUŻYTY OLEJ, Wykonawca zobowiązany jest ponadto dołączyć do oferty opis techniczny (specyfikację)oraz kolorową fotografię
oferowanych zbiorników,-każdy pojemnik musi być wyposażony w tabliczkę lub napis: Związek Gmin Karkonoskich,
wysokość liter napisu powinna być nie mniejsza niż 50 mm i nie większa niż 70 mm,-Okres gwarancji ustala się na 24
miesiące licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń.II.Kontener zamknięty (1 szt.)fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 lub 2013,-wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej kontenera: długość: 6,50
m,szerokość: 2,30 m,wysokość: 2,10-2,30 m,-wykonany zgodnie z normą DIN 30 722 - odbiór hakowy 1570 mm,wyposażony w stały dach,-dno wykonane z blachy o grubości min. 4 mm,-boki wykonane z blachy o grubości min. 3 mm,drzwi rozładunkowe dwuskrzydłowe na dwóch podwójnych zawiasach, zamykane z blokadą-płozy wykonane z
dwuteownika zakończone rolkami,-zabezpieczony antykorozyjne,-kolor kontenera RAL 6011,-wyposażony w podłogę z

przechwytującą wanną z rusztem,-Wykonawca zobowiązany jest ponadto dołączyć do oferty opis techniczny
(specyfikację) oraz fotografię oferowanych kontenerów, -każdy kontener musi być wyposażony w tabliczkę lub napis na
drzwiach: ODPADY NIEBEZPIECZNE, wysokość liter napisu powinna być nie mniejsza niż 100 mm i nie większa niż 120
mm,-każdy kontener musi być wyposażony w tabliczkę lub napis: Związek Gmin Karkonoskich, wysokość liter napisu
powinna być nie mniejsza niż 50 mm i nie większa niż 70 mm,-Okres gwarancji ustala się na 24 miesiące licząc od daty
podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń. III.Kontener otwarty dwudzielny (3 szt.)-fabrycznie nowe, rok
produkcji 2012 lub 2013,-Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej kontenera:długość: 6,50 m,szerokość: 2,30
m,wysokość: 1,50 m-wykonany zgodnie z normą DIN 30 722 - odbiór hakowy 1570 mm,-uchylna wewnętrzna przegroda w
połowie długości kontenera, blokada otwarcia na zewnątrz kontenera,-kontener musi być wyposażony w zwijaną plandekę,dno wykonane z blachy o grubości min. 4 mm,-boki wykonane z blachy o grubości min. 3 mm,-drzwi rozładunkowe
dwuskrzydłowe na dwóch podwójnych zawiasach, zamykane z blokadą-płozy wykonane z dwuteownika zakończone
rolkami,-zabezpieczony antykorozyjne,-kolor kontenera RAL 6011,-każdy kontener musi być wyposażony w tabliczkę lub
napis po obu stronach kontenera: pierwsza część kontenera od strony haka - GRUZ BUDOWLANY, druga część
kontenera - ODPADY WIELKOGABARYTOWE, wysokość liter napisu powinna być nie mniejsza niż 100 mm i nie większa
niż 120 mm,-każdy kontener musi być wyposażony w tabliczkę lub napis: Związek Gmin Karkonoskich, wysokość liter
napisu powinna być nie mniejsza niż 50 mm i nie większa niż 70 mm,-Wykonawca zobowiązany jest ponadto dołączyć do
oferty opis techniczny (specyfikację)oraz fotografię oferowanych kontenerów,-Okres gwarancji ustala się na 24 miesiące
licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń.IV.Kontener zamknięty trójdzielny (4 szt.)fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 lub 2013,-wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej kontenera:długość: 6,50
m,szerokość: 2,30 m,wysokość: 1,50 m-wykonany zgodnie z normą DIN 30 722 - odbiór hakowy 1570 mm,-2 uchylne
wewnętrzne przegrody kontenera z blokadą otwarcia na zewnątrz kontenera, przegrody mają podzielić kontener na trzy
równe części,-kontener musi posiadać 6 otworów wrzutowych zamykanych pokrywami (po 2 na każdą część kontenera), dno wykonane z blachy o grubości min. 4 mm,-boki wykonane z blachy o grubości min. 3 mm,-drzwi rozładunkowe
dwuskrzydłowe na dwóch podwójnych zawiasach, zamykane z blokadą-płozy wykonane z dwuteownika zakończone
rolkami,-zabezpieczony antykorozyjne,-kolor kontenera RAL 6011,-każdy kontener musi być wyposażony w tabliczkę lub
napis po obu stronach kontenera: pierwsza część kontenera od strony haka - OPONY, druga część kontenera - ODZIEŻ,
TEKSTYLIA, trzecia część kontenera - TRAWA, LIŚCIE, wysokość liter napisu powinna być nie mniejsza niż 100 mm i nie
większa niż 120 mm,-każdy kontener musi być wyposażony w tabliczkę lub napis: Związek Gmin Karkonoskich,
wysokość liter napisu powinna być nie mniejsza niż 50 mm i nie większa niż 70 mm,-Wykonawca zobowiązany jest
ponadto dołączyć do oferty opis techniczny (specyfikację)oraz fotografię oferowanych kontenerów,-Okres gwarancji ustala
się na 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń.V. Pojemniki na surowce
wtórne (84 szt.: 28 niebieskie, 28 zielone, 28 żółte)-fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 lub 2013,-wykonane z polietylenu,spełniające normę PN-EN 13071-1,-posiadające atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz deklarację
zgodności CE,-pojemność: 2,5 m3,-podstawa pojemnika niekołowa (w kształcie prostokąta, kwadratu, etc - umożliwiająca
zestawianie ze sobą kilku pojemników),-wysokość pojemników wraz z zaczepami max. 1900 mm,-materiały zastosowane
do produkcji pojemników muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych, wysoką i niską temperaturę,
pierwiastków szkodliwych dla środowiska,-kolor pojemników, w zależności od przeznaczenia: pojemnik na makulaturę niebieski, pojemnik na plastik i puszki - żółty, pojemnik na szkło - zielony,-pojemniki muszą być przystosowane do
rozładunku (opróżniania) przy pomocy dźwigu HDS - z dennym systemem opróżniania (bez potrzeby wykonywania
dodatkowych ręcznych prac),-w zależności od przeznaczenia pojemniki mają być wyposażone w 2 otwory wrzutowe,

zabezpieczone fartuchem gumowym przed wlewaniem się wody deszczowej do wnętrza pojemnika,-każdy pojemnik musi
być opatrzony trwałym napisem, informującym o rodzaju składowanego w nim odpadu: SZKŁO, PLASTIK/PUSZKI,
PAPIER oraz posiadać opis: Związek Gmin Karkonoskich wysokość liter napisów: SZKŁO, PLASTIK /PUSZKI, PAPIER,
powinna być nie mniejsza niż 70 mm i nie większa niż 120 mm. - wysokość liter w kolorze czarnym z nazwą właściciela
pojemników (Związek Gmin Karkonoskich) powinna być nie mniejsza niż 50 mm i nie większa niż 70 mm,-Wykonawca
zobowiązany jest ponadto dołączyć do oferty opis techniczny (specyfikację) oraz kolorową fotografię oferowanych
pojemników,-Okres gwarancji ustala się na 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego bez
zastrzeżeń.VI.Pojemnik siatkowy typu gitterbox (4 szt.)-Wymiary:długość: 1240 mm,szerokość: 835 mm,wysokość: 970
mm-wyposażony w otwieraną do połowy wysokości ścianę przednią,-zabezpieczony antykorozyjne,-kolor RAL 6011,-Okres
gwarancji ustala się na 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń.3.Miejsce
dostarczenia Teren Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich w Ścięgnach - Kostrzycy (składowisko
odpadów)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1

Nazwa: Zakup pojemników i kontenerów do PSZOK oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Kingspan Environmental Sp. z o.o., ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 132219,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 149064,32
Oferta z najniższą ceną: 149064,32 / Oferta z najwyższą ceną: 149064,32
Waluta: PLN.
Część NR: 2

Nazwa: Zakup pojemników i kontenerów do PSZOK oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.P.H.U. BOŚ-MET s.c. Dorota Boś i Jarosław Boś, ul. Borzechowska 17, 83-210 Zblewo, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 116750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 112791,00
Oferta z najniższą ceną: 112791,00 / Oferta z najwyższą ceną: 112791,00
Waluta: PLN.

