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Zamówienie publicz... - 50324-2015

12/02/2015 S30 Pa stwa cz onkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
I.II.IV.V.VI.
Polska-Rzeszów: Pojemniki i kosze na odpady i mieci
2015/S 030-050324
Og oszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj ca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o.
al. gen. W adys awa Sikorskiego 428
Punkt kontaktowy: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej –
Rzeszów Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Teresa Kami ska
35-304 Rzeszów
POLSKA
Tel.: +48 178613001
E-mail: mpgk@mpgk.pl
Faks: +48 178613003
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiaj cej: www.mpgk.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiaj cej
Inna: sp. z o.o. ze 100 % udzia em gminy
I.3)
ówny przedmiot lub przedmioty dzia alno ci
Inny: zbieranie odpadów innych ni niebezpieczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiaj cych
Instytucja zamawiaj ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiaj cych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostawy lub wiadczenia us ug
Dostawy
Kupno
ówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub wiadczenia us ug: Magazyn przedsi biorstwa – Rzeszów al.
gen. W adys awa Sikorskiego 428.
Kod NUTS PL325
II.1.3)
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Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa fabrycznie nowych
pojemników na odpady komunalne, do magazynu przedsi biorstwa
Rzeszów, al. gen. W adys awa Sikorskiego 428. Zamówienie zosta o
podzielone na 5 cz ci:
2. Wymagany okres gwarancji na dostarczone pojemniki – min 48 m-cy od
daty zakupu.
3. 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.
4. Pozosta e warunki zamówienia oraz obowi zki Wykonawcy okre lone s
we wzorze umowy stanowi cym za cznik do niniejszej SIWZ.
II.1.5) Wspólny S ownik Zamówie (CPV)
34928480
II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rz dowych
(GPA)
Zamówienie jest obj te Porozumieniem w sprawie zamówie rz dowych
(GPA): nie
II.2) Ca kowita ko cowa warto zamówienia (zamówie )
II.2.1) Ca kowita ko cowa warto zamówienia (zamówie )
Warto : 1 676 274,75 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgl dnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Gwarancja udzielona na okres 60 m-cy. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj elektroniczn : nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj zamawiaj
NO-223/XX/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz ce tego samego zamówienia
Og oszenie o zamówieniu
Numer og oszenia w Dz.U.: 2014/S 220-388690 z dnia 14.11.2014
Inne wcze niejsze publikacje
Numer og oszenia w Dz.U.: 2014/S 246-433427 z dnia 20.12.2014
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Zamówienie nr: 1 Cz
nr: 1 - Nazwa: Cz
I – zakup i dostawa pojemników z
tworzywa sztucznego na odpady komunalne
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
5.2.2015
V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zosta a wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
ESE Sp. z o.o.
ul. Post pu 21
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: otoo@otto.com.pl
Tel.: +48 224300471
Faks: +48 224300470
V.4) Informacje na temat warto ci zamówienia
Pocz tkowa szacunkowa ca kowita warto zamówienia:
Warto : 300 000 PLN
Bez VAT
Ca kowita ko cowa warto zamówienia:
Warto : 372 690 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Cz
nr: 2 - Nazwa: Cz
II – zakup i dostawa pojemników z
tworzywa sztucznego na odpady komunalne
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
5.2.2015
V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zosta a wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
ESE Sp. z o.o.
ul. Post pu 21
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: otoo@otto.com.pl
Tel.: +48 224300471
Faks: +48 224300470
V.4) Informacje na temat warto ci zamówienia
Pocz tkowa szacunkowa ca kowita warto zamówienia:
Warto : 550 000 PLN
Bez VAT
Ca kowita ko cowa warto zamówienia:
Warto : 670 350 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:050324-2015:TEXT:PL:HTML
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Zamówienie nr: 3 Cz
nr: 3 - Nazwa: Cz
III – zakup i dostawa pojemników
metalowych osiatkowanych na odpady suche o obj to ci 1100 l w ilo ci do 500 szt.
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.2.2015
V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zosta a wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Przedsi biorstwo Produkcyjno-Handlowe Skatom Sp. z o.o.
ul. Staszica 47
73-130 Dobrzany
POLSKA
E-mail: biuro@skatom.pl
Tel.: +48 915620412
Faks: +48 915620113
V.4) Informacje na temat warto ci zamówienia
Pocz tkowa szacunkowa ca kowita warto zamówienia:
Warto : 500 000 PLN
Bez VAT
Ca kowita ko cowa warto zamówienia:
Warto : 467 400 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Cz
nr: 5 - Nazwa: Cz
V – zakup i dostawa kontenerów na
odpady komunalne
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.2.2015
V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zosta a wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Tenir Serwis Sp. z o.o.
Al. Pi sudskiego 141
92-318 ód
POLSKA
E-mail: tenir@tenir.pl
Tel.: +48 422503055
Faks: +48 422996196
V.4) Informacje na temat warto ci zamówienia
Pocz tkowa szacunkowa ca kowita warto zamówienia:
Warto : 140 000 PLN
Bez VAT
Ca kowita ko cowa warto zamówienia:
Warto : 165 834,75 PLN
cznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupe niaj ce
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:050324-2015:TEXT:PL:HTML
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VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
VI.2) Informacje dodatkowe:
1. Umowa b dzie realizowana w terminie od dnia podpisania umowy do
31.12.2016 r.1.z zastrze eniem, e w Cz ci I i Cz ci II nie wcze niej ni
od dnia 16. 04. 2015 r.
2. Dostawy b
realizowane sukcesywnie w oparciu o ceny jednostkowe
zaproponowane w formularzu cenowym przez Wykonawc , w ofercie
najkorzystniejszej oraz 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 w terminie do 7 dni od daty z enia zamówienia w
przypadku cz ci I, II, III, w terminie do 21 dni od daty z enia zamówienia
w przypadku cz ci V.
Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo zmian postanowie zawartej umowy w
stosunku do tre ci oferty w nast puj cym zakresie:
zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i
us ug (VAT) – wynagrodzenie mo e ulec zmianie stosownie do zmiany
stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.
Zamawiaj cy informuje, e uniewa ni post powanie dot. cz ci IV
W terminie sk adania ofert tj. 8.1.2015 godz. 10:00 na – Cz
IV nie
wp yn a adna oferta.
Uzasadnienie prawne;
Zamawiaj cy uniewa nia post powanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1)
Ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907 z pó . zm.), który brzmi:
„Zamawiaj cy uniewa nia post powanie o udzielenie zamówienia, je eli:
nie z ono adnej oferty niepodlegaj cej odrzuceniu albo nie wp yn aden
wniosek o dopuszczenie do udzia u w post powaniu od wykonawcy
niepodlegaj cego wykluczeniu, z zastrze eniem pkt 2 i 3”.
VI.3) Procedury odwo awcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwo awcze
Prezes Krajowej Izby Odwo awczej
ul. Post pu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.3.2)Sk adanie odwo
Dok adne informacje na temat terminów sk adania odwo : 1.Wykonawcy,
a tak e innemu podmiotowi, je eli ma lub mia interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniós lub mo e ponie szkod w wyniku naruszenia
przez Zamawiaj cego przepisów ustawy, przys uguj rodki ochrony
prawnej okre lone w Dziale VI ustawy. rodki ochrony prawnej wobec
og oszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przys uguj równie organizacjom wpisanym na list , o której mowa w art.
154 pkt 5 ustawy.
2.Odwo anie przys uguje wy cznie od niezgodnej z przepisami ustawy
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:050324-2015:TEXT:PL:HTML
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czynno ci Zamawiaj cego podj tej w post powaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynno ci, do której Zamawiaj cy jest
zobowi zany na podstawie ustawy.
3.Odwo anie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynno ci
Zamawiaj cego, której zarzuca si niezgodno z przepisami ustawy,
zawiera zwi e przedstawienie zarzutów, okre la
danie oraz
wskazywa okoliczno ci faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie
odwo ania.
4.Odwo anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo awczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa nego kwalifikowanego
certyfikatu, przesy aj c kopi odwo ania Zamawiaj cemu przed up ywem
terminu do wniesienia odwo ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z
jego tre ci przed up ywem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwo ania:
1) Odwo anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes ania informacji o
czynno ci Zamawiaj cego stanowi cej podstaw jego wniesienia – je eli
zosta y przes ane w sposób okre lony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w
terminie 15 dni – je eli zosta y przes ane w inny sposób.
2) Odwo anie wobec tre ci og oszenia o zamówieniu, a tak e wobec
postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si w
terminie 10 dni od dnia publikacji og oszenia w Dzienniku Urz dowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwo anie wobec czynno ci innych ni okre lone w pkt. 5.1) i 5.2). wnosi
si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu
nale ytej staranno ci mo na by o powzi wiadomo o okoliczno ciach
stanowi cych podstaw jego wniesienia.
4) Je eli Zamawiaj cy nie przes Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej odwo anie wnosi si nie pó niej ni w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej
og oszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesi cy od dnia zawarcia umowy, je eli Zamawiaj cy nie opublikowa
w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej og oszenia o udzieleniu
zamówienia.
6. Szczegó owe zasady post powania po wniesieniu odwo ania, okre laj
stosowne przepisy Dzia u VI ustawy Prawo Zamówie Publicznych.
VI.3.3) ród o, gdzie mo na uzyska informacje na temat sk adania odwo
Krajowa Izba Odwo awcza
ul. Post pu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4) Data wys ania niniejszego og oszenia:
9.2.2015
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