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Og oszenie nr 354110 - 2016 z dnia 2016-11-29 r.

Rzeszów: Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak
Numer og oszenia: 329267-2016
Og oszenie o zmianie og oszenia zosta o zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
Post powanie zosta o przeprowadzone przez centralnego zamawiaj cego
nie
Post powanie zosta o przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiaj cy powierzy /powierzyli
przeprowadzenie post powania
nie
Post powanie zosta o przeprowadzone wspólnie przez zamawiaj cych
nie
Post powanie zosta o przeprowadzone wspólnie z zamawiaj cymi z innych pa stw cz onkowskich Unii
Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania post powania wspólnie z zamawiaj cymi z innych pa stw cz onkowskich
Unii Europejskiej – maj ce zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., krajowy numer
identyfikacyjny 69026099100000, ul. al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, 35304 Rzeszów, pa stwo Polska, woj.
podkarpackie, tel. 178 613 001, faks 178 613 003, e-mail mpgk@mpgk.pl
Adres strony internetowej (URL): www.mpgk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO:
Inny: Spó ka z o.o. ze 100 % udzia em gminy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je eli dotyczy):
Podzia obowi zków mi dzy zamawiaj cymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania post powania z zamawiaj cymi z innych pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej (je eli
zamówienie zosta o udzielone przez ka dego z zamawiaj cych indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez
ka dego z zamawiaj cych, je eli zamówienie zosta o udzielone w imieniu i na rzecz pozosta ych zamawiaj cych w sekcji
I nale y wskaza który z zamawiaj cych zawar umow ):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego:
Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Numer referencyjny (je eli dotyczy):
NO-223/XII/16
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko , zakres, rodzaj i ilo dostaw, us ug lub robót
budowlanych lub okre lenie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego okre lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us ug lub roboty budowlane:
1.Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do
magazynu przedsi biorstwa Rzeszów, al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, oraz magazynu Rzeszów ul. Ciep ownicza
11, wg poni szego asortymentu w ilo ciach: a.worek foliowy LDPE o pojemno ci 80 l. grubo folii 0,07 mm, kolor
zielony pó prze roczysty umo liwiaj cy szybk ocen zawarto ci, worki z ta
ci gaj
umieszczon w tunelu górnej
cz ci worka, bez zgrzewu w dolnej cz ci worka, worki konfekcjonowane w rolkach, nadruk: czarny, jednostronny,
wykonany systemem potokowym 2-3 krotny (logo firmy, adres, telefon i informacja o sposobie korzystania). Nadruk o
tre ci: Gmina Miasto Rzeszów, (logo MPGK) MPGK Rzeszów Sp. z o. o. - dyspozytor tel. 17 8613031, -mpgk@mpgk.pl,
-www.mpgk.pl, SZK O OPAKOWANIOWE 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 - 300 000 szt. pakowana po 10 szt. Zamówienie podstawowe – 200 000 szt.,
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prawo opcji – 100 000 szt. (mo liwo rozszerzenia zamówienia). Worki w/w przeznaczone s do selektywnej zbiórki
szk a opakowaniowego. b.worek foliowy LDPE o pojemno ci 120 l. grubo folii 0,05 mm, kolor
ty pó prze roczysty
umo liwiaj cy szybk ocen zawarto ci, worki z ta
ci gaj
umieszczon w tunelu górnej cz ci worka, bez
zgrzewu w dolnej cz ci worka, worki konfekcjonowane w rolkach, nadruk: czarny, jednostronny, wykonany systemem
potokowym 2-3 krotny (logo firmy, adres, telefon i informacja o sposobie korzystania). Nadruk o tre ci: Gmina Miasto
Rzeszów, (logo MPGK) MPGK Rzeszów Sp. z o. o. -dyspozytor tel. 17 8613031, -mpgk@mpgk.pl, -www.mpgk.pl
ODPADY SUCHE - wrzucamy: -makulatura (gazety, tektura, kartony), -opakowania wielomateria owe po sokach i
napojach, -puszki aluminiowe, -torby foliowe, tworzywa sztuczne -tekstylia, odzie , obuwie. Nie wrzuca : -resztek
ywno ci, -trawy i li ci, -t ustego i zabrudzonego papieru, -szk a. Dostawa w ilo ci – 1 500 000 szt. pakowana po 10 szt.
Zamówienie podstawowe – 1 200 000 szt., prawo opcji – 300 000 szt. (mo liwo rozszerzenia zamówienia). Worki w/w
przeznaczone s do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych innych odpadów opakowaniowych, papieru, tektury,
odzie y, tekstylii, obuwia. c.worek foliowy LDPE o pojemno ci 120 l. grubo folii 0,07 mm, kolor czarny,
pó przezroczysty, umo liwiaj cy szybk ocen zawarto ci, worki z tasiemk umieszczon w zak adkach bocznych, worki
konfekcjonowane w rolkach lub ci tych na p asko. Nadruk jednostronny wykonany systemem potokowym 2-3 krotny o
tre ci: Gmina Miasto Rzeszów, (logo MPGK) MPGK Rzeszów Sp. z o.o., -dyspozytor tel. 17 8613031, - mpgk@mpgk.pl,
-www.mpgk.pl ODPADY KOMUNALNE. Dostawa w ilo ci – 50 000 szt. pakowana po 20 szt. Zamówienie podstawowe –
30 000 szt., prawo opcji – 20 000 szt. (mo liwo rozszerzenia zamówienia). d.worek foliowy LDPE o pojemno ci 120 l.
grubo folii 0,07 mm, kolor br zowy, pó przezroczysty, umo liwiaj cy szybk ocen zawarto ci, worki z tasiemk
umieszczon w zak adkach bocznych, worki konfekcjonowane w rolkach ci tych na p asko, nadruk jednostronny
wykonany systemem potokowym 2-3 krotny o tre ci: Gmina Miasto Rzeszów, (logo MPGK) –MPGK Rzeszów Sp. z o. o.
-dyspozytor tel. 178613031,-mpgk@mpgk.pl.-www.mpgk.pl ODPADY ZIELONE -worek przeznaczony jest na
BIOODPADY - wrzucamy:- wszystkie odpady pochodzenia ro linnego,- odpady z owoców i warzyw nie wrzucamy:
resztek mi sa i w dlin. Dostawa w ilo ci – 500 000 szt. pakowana po 20 szt. Zamówienie podstawowe – 300 000 szt.,
prawo opcji – 200 000 szt. (mo liwo rozszerzenia zamówienia). 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.Worki musz posiada aktualny atest higieniczny wydany przez Pa stwowy Zak ad
Higieny a dokument ten b dzie dor czony na ka de danie 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.Zamawiaj cy wymaga, aby pierwsza dostawa w ilo ci 17 500 sztuk pakietu sk adaj cego si z 10 sztuk
worka
tego oraz 5 sztuk worka zielonego spakowanego razem w jednorazowym opakowaniu dostarczona by a do
Zamawiaj cego w terminie maksymalnie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (zgodnie ze z on
ofert ). 8.Worki powinny spe nia wymagania dyrektywy 94/64/EC potwierdzone w polskim systemie prawnym
wymaga okre lonych w artykule 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz.U.nr 63, poz. 638 ze zm.) w zakresie dotycz cym recyklingu materia owego (PN-EN 13430) i odzysku energii (PNEN 13431), zawarto ci metali ci kich (PKN-CEN/CE 13695-1), substancji niebezpiecznych dla rodowiska (PN-EN
13428, PN-CR 13695-2). 9.Pozosta e warunki zamówienia okre lone s we wzorze umowy stanowi cym za cznik do
SIWZ.
II.4) Informacja o cz ciach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na cz ci:
Nie
II.5) G ówny Kod CPV: 19520000-7
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Og oszenie dotyczy zako czenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Post powanie/cz
zosta o uniewa nione nie
Nale y poda podstaw i przyczyn uniewa nienia post powania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2016
IV.2 Ca kowita warto zamówienia
Warto bez VAT680000.00
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od ma ych i rednich przedsi biorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa stw nieb
cych cz onkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn :
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IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zosta o udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj cym si o udzielenie:
nie
SIPEKO Sp. z o.o. , , , Makowisko 162 , 37–500 , Jaros aw, kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest ma ym/ rednim przedsi biorc : tak
Wykonawca pochodzi z innego pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy pa stwa:
Wykonawca pochodzi z innego pa stwa nie b
cego cz onkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy pa stwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO CI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNI SZ I NAJWY SZ CEN /KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto umowy 808725.00
Oferta z najni sz cen /kosztem 808725.00
> Oferta z najwy sz cen /kosztem 808725.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz ci zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Warto lub procentowa cz
zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OG OSZENIA, ZAMÓWIENIA Z
WOLNEJ R KI ALBO ZAPYTANIA O CEN
IV.9.1) Podstawa prawna
Post powanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Nale y poda uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja ni , dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.
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