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Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 104758-2014 z dnia 2014-03-27 r. Og oszenie o zamówieniu - Rzeszów
1.Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na
odpady komunalne, do magazynu przedsi biorstwa Rzeszów, al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, wg
poni szego asortymentu w ilo ciach: 1)...
Termin sk adania ofert: 2014-04-04

Rzeszów: Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa
sztucznego na odpady komunalne
Numer og oszenia: 131224 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer
og oszenia w BZP: 104758 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., al.
gen. W adys awa Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8613001, faks 017
8613003.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Inny: Spó ka z o.o. ze 100 % udzia em gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Dostawa fabrycznie nowych pojemników z
tworzywa sztucznego na odpady komunalne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa fabrycznie
nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady komunalne, do magazynu przedsi biorstwa
Rzeszów, al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, wg poni szego asortymentu w ilo ciach: 1) pojemnik 60
l - do 600 szt. 2) pojemnik 80 l - do 600 szt. 3) pojemnik 120 l - do 200 szt. 4) pojemnik 140 l - do 500
szt. 5) pojemnik 180 l - do 500 szt. 6) pojemnik 240 l - do 600 szt. 7) pojemnik 360 l - do 500 szt. 8)
pojemnik 770 l - do 400 szt. 9) pojemnik 1100 l - do 300 szt. 10) kontenery na odpady KP7 o obj to ci
7000 l - do 10 szt. 11) kontenery na odpady KP 10 o obj to ci 10 000 l - do 10 szt. 2. Dopuszczalne
kolory pojemników: zielony. 3. Przedmiot zamówienia musi by zgodny z obowi zuj cymi normami tj.: a)
obowi zuj

norm Unii Europejskiej EN- 840, która definiuje wymiary pojemnika, jego kszta t,
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wytrzyma

oraz jako

u ytych materia ów. Informacja o normie na podstawie której zosta y

wykonane pojemniki musi by umieszczona w widocznym miejscu pojemnika. b) polskim atestem PZH
(Pa stwowy Zak ad Higieny), c) posiada znak CE. 4. Wymagany okres gwarancji na dostarczone
pojemniki - min 24 m-ce od daty zakupu. 5. Szczegó owe wymagania zwi zane z realizacj przedmiotu
zamówienia: Ilo ci okre lone powy ej s ilo ciami maksymalnymi, przyj tymi dla celu porównania ofert i
wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilo ci w
poszczególnych pozycjach asortymentowych, zgodnie z jego potrzebami. Wykonawcy, z którym
Zamawiaj cy podpisze umow nie przys uguje roszczenie o realizacj dostawy w wielko ciach
podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Dostawy b

realizowane sukcesywnie w okresie

obowi zywania umowy, na podstawie zlecenia uzgadnianego ka dorazowo telefonicznie i
potwierdzonego faksem na wybrane asortymenty i ilo ci sk adaj ce si na przedmiot zamówienia, w
zale no ci od potrzeb Zamawiaj cego tj. pojemniki od 60 l do 1100 l w terminie do 7 dni od daty z
zamówienia, natomiast kontenery KP7 i KP10 w terminie do 21 dni od daty z
zamówienia.Dostawy sukcesywne sk adaj ce si na ca

enia

enia

przedmiotu zamówienia zrealizowane b

w terminie od dnia podpisania umowy do 12 m-cy..
II.4) Wspólny S ownik Zamówie (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 rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsi biorstwo Handlowo - Us ugowe KAZ Kazimierz Ferenc, ul. Kasztanowa 2, 84-123 Rekowo
Górne, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa warto

zamówienia (bez VAT): 830000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ I
NAJWY SZ CEN
Cena wybranej oferty: 949191,00
Oferta z najni sz cen : 949191,00 / Oferta z najwy sz cen : 1056078,00
Waluta: PLN.
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