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Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 134211-2016 z dnia 2016-07-13 r. Og oszenie o zamówieniu - Rzeszów
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do magazynu
Rzeszów ul. Ciep ownicza 11, wg poni szego asortymentu w ilo ciach: a.worek foliowy LDPE o pojemno ci 80 l. grubo

...

Termin sk adania ofert: 2016-07-21

Rzeszów: Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
Numer og oszenia: 181637 - 2016; data zamieszczenia: 16.08.2016
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:
134211 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia: nie.

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 worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa worków foliowych do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do magazynu Rzeszów ul. Ciep ownicza 11, wg poni szego asortymentu w
ilo ciach: a.worek foliowy LDPE o pojemno ci 80 l. grubo

folii 0,06 mm, o wymiarach 600 mm x 900 mm kolor zielony,

nadruk jednostronny o tre ci: SZK O OPAKOWANIOWE (logo MPGK) MPGK Rzeszów Sp. z o. o. - dyspozytor tel. 17
8613031, -mpgk@mpgk.pl, -www.mpgk.pl, wrzucamy - butelki szklane - s oje i s oiki po przetworach, Nie wrzucamy: luster, - szyb okiennych i samochodowych, - szk a zbrojonego, - szk a gospodarczego (szklanki, kieliszki, talerze, naczynia
aroodporne), arówek i wietlówek, - wyrobów z porcelany i fajansu, - doniczek, - termometrów, - szklanych opakowa po
lekarstwach itp. Dostawa w ilo ci - 50 000 szt. pakowane po 20 szt. b.worek foliowy LDPE o pojemno ci 120 l. grubo

folii

0,06 mm, o wymiarach 700 mm x 1005 mm kolor niebieski, nadruk jednostronny o tre ci: PAPIER I TEKSTYLIA (logo
MPGK) MPGK Rzeszów Sp. z o.o.-dyspozytor tel. 178613031, -mpgk@mpgk.pl, -www.mpgk.pl. Dostawa w ilo ci - 100 000
szt. pakowana po 20 szt. Zamówienie podstawowe - 70.000 szt., prawo opcji - 30.000 szt. (mo liwo

rozszerzenia

zamówienia). Zamawiaj cy gwarantuje zakup 70.000 szt. z maksymalnej ilo ci 100.000 szt. c.worek foliowy LDPE o
pojemno ci 120 l. grubo

folii 0,06 mm, o wymiarach 700 mm x 1005 mm kolor

ty, nadruk jednostronny o tre ci:

ODPADY OPAKOWANIOWE z -tworzyw sztucznych, -metalu, -wielomateria owe (logo MPGK) MPGK Rzeszów Sp. z o.o.
-dyspozytor tel. 17 8613031, -mpgk@mpgk.pl, -www.mpgk.pl. Dostawa w ilo ci - 600 000 szt. pakowana po 20 szt.
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Zamówienie podstawowe - 400.000 szt., prawo opcji - 200.000 szt. (mo liwo

rozszerzenia zamówienia). Zamawiaj cy

gwarantuje zakup 400.000 szt. z maksymalnej ilo ci 600.000 szt. d.worek foliowy LDPE o pojemno ci 100 l. grubo

folii

0,06 mm, o wymiarach 600 mm x 950 mm kolor szary, nadruk jednostronny o tre ci: ODPADY ZIELONE, plus BIOMASA,obierki z warzyw, owoców, zepsute owoce i warzywa (logo MPGK) MPGK Rzeszów Sp. z o. o. -dyspozytor tel. 17 8613031,
-mpgk@mpgk.pl, -www.mpgk.pl. Dostawa w ilo ci - 150 000 szt. pakowana po 20 szt. Zamówienie podstawowe - 100.000
szt., prawo opcji - 50.000 szt. (mo liwo

rozszerzenia zamówienia). Zamawiaj cy gwarantuje zakup 100.000 szt. z

maksymalnej ilo ci 150.000 szt. 2. Dostawa ponad gwarantowany próg zale na b dzie od potrzeb Zamawiaj cego przy
czym nie zakupienie przez Zamawiaj cego worków ponad gwarantowan ilo

nie stanowi podstaw do adnych roszcze

Wykonawcy. 3.Skorzystanie z prawa opcji nast pi poprzez powiadomienie Wykonawcy o rozszerzeniu przedmiotu
zamówienia w okresie trwania umowy w sposób przewidziany dla zamawiania poszczególnych dostaw worków. 4.Na dzie
sk adania ofert Wykonawca winien za czy do oferty próbki worków wymienionych w ppkt a, b, c, d, w celu
udokumentowania, e spe niaj one opisane parametry za wyj tkiem nadruku. 5.Worki musz posiada aktualny atest
higieniczny wydany przez Pa stwowy Zak ad Higieny a dokument ten b dzie dor czony na ka de

dane Zamawiaj cego.

6.Worki musz spe nia wymagania okre lone w normie PN-EN 13592 dotycz cej worków u ywanych do selektywnej
zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych. 7.Worki musz by wytrzyma e na rozerwanie min. 25 kg. Wytrzyma
worka sprawdzana b dzie przy ka dej dostawie, poprzez wype nienie ci

arem 25 kg. 8.Pozosta e warunki zamówienia

okre lone s we wzorze umowy stanowi cym za cznik do SIWZ..
II.4) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 19.52.00.00-7.

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: 09.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
SIPEKO Sp. z o.o., Makowisko 162, 37-500 Jaros aw, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa warto

zamówienia (bez VAT): 252000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ I NAJWY SZ CEN
Cena wybranej oferty: 254610,00
Oferta z najni sz cen : 254610,00 / Oferta z najwy sz cen : 496920,00
Waluta: PLN .
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