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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205270-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bełchatów: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
2021/S 080-205270

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: „Eko-Region" sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 769-19-17-979
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 18
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Dąbrówka
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl 
Tel.:  +48 446330815
Faks:  +48 446330819
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eko-region.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z o. o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa pojemników/ 2021

II.1.2) Główny kod CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych wg specyfikacji i 
parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 i nr 3 do SWZ.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w pełni skompletowanych pojemników gotowych do użytkowania 
zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 2 do SWZ i w załączniku nr 3 SWZ. 
Pod pojęciem „w pełni skompletowane pojemniki gotowe do użytkowania” Zamawiający rozumie pojemniki 
spiętrowane z odpowiednią dla danego słupka ilością kół znajdujących się we wnętrzu górnego pojemnika i 
osiami zamocowanymi na listwach grzebieniowych pojemników lub włożonymi do wnętrza górnego pojemnika. 
Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojemników ze zdemontowanymi klapami, za wyjątkiem pojemników 
czterokołowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Skierniewic

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych wg specyfikacji i 
parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 i nr 3 do SWZ.
Zadanie 1 - 120l, kolor szary antracyt, 3 500 szt.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w pełni skompletowanych pojemników gotowych do 
użytkowania zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 2 do SWZ i w załączniku nr 
3 SWZ. Pod pojęciem „w pełni skompletowane pojemniki gotowe do użytkowania” Zamawiający rozumie 
pojemniki spiętrowane z odpowiednią dla danego słupka ilością kół znajdujących się we wnętrzu górnego 
pojemnika i osiami zamocowanymi na listwach grzebieniowych pojemników lub włożonymi do wnętrza górnego 
pojemnika. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojemników ze zdemontowanymi klapami, za wyjątkiem 
pojemników czterokołowych.
3. Warunki gwarancji: Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki plastikowe – 36 
miesięcy od daty podpisania bez uwag protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. Równoważność: Wszystkie wskazane w treści SWZ i załącznikach nazwy własne, normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, 
patenty należy przyjąć jedynie jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub 
standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z 
zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione w SWZ i załącznikach parametry przedmiotu 
zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe, które oczekiwane jest przez Zamawiającego i będą 
one stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Skierniewic

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych wg specyfikacji i 
parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 i nr 3 do SWZ.
Zadanie 2 - 240l, kolor szary antracyt, 2 260 szt.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w pełni skompletowanych pojemników gotowych do 
użytkowania zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 2 do SWZ i w załączniku nr 
3 SWZ. Pod pojęciem „w pełni skompletowane pojemniki gotowe do użytkowania” Zamawiający rozumie 
pojemniki spiętrowane z odpowiednią dla danego słupka ilością kół znajdujących się we wnętrzu górnego 
pojemnika i osiami zamocowanymi na listwach grzebieniowych pojemników lub włożonymi do wnętrza górnego 
pojemnika. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojemników ze zdemontowanymi klapami, za wyjątkiem 
pojemników czterokołowych.
3. Warunki gwarancji: Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki plastikowe – 36 
miesięcy od daty podpisania bez uwag protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. Równoważność: Wszystkie wskazane w treści SWZ i załącznikach nazwy własne, normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, 
patenty należy przyjąć jedynie jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub 
standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z 
zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione w SWZ i załącznikach parametry przedmiotu 
zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe, które oczekiwane jest przez Zamawiającego i będą 
one stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Skierniewic

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych wg specyfikacji i 
parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 i nr 3 do SWZ.
Zadanie 3 - 1 100l, kolor szary antracyt, 750 szt.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w pełni skompletowanych pojemników gotowych do 
użytkowania zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 2 do SWZ i w załączniku nr 
3 SWZ. Pod pojęciem „w pełni skompletowane pojemniki gotowe do użytkowania” Zamawiający rozumie 
pojemniki spiętrowane z odpowiednią dla danego słupka ilością kół znajdujących się we wnętrzu górnego 
pojemnika i osiami zamocowanymi na listwach grzebieniowych pojemników lub włożonymi do wnętrza górnego 
pojemnika. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojemników ze zdemontowanymi klapami, za wyjątkiem 
pojemników czterokołowych.
3. Warunki gwarancji: Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki plastikowe – 36 
miesięcy od daty podpisania bez uwag protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. Równoważność: Wszystkie wskazane w treści SWZ i załącznikach nazwy własne, normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, 
patenty należy przyjąć jedynie jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub 
standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z 
zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione w SWZ i załącznikach parametry przedmiotu 
zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe, które oczekiwane jest przez Zamawiającego i będą 
one stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na 
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rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Skierniewic

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych wg specyfikacji i 
parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 i nr 3 do SWZ.
Zadanie 4 - 240l, kolor żółty, 5 800 szt.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w pełni skompletowanych pojemników gotowych do 
użytkowania zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 2 do SWZ i w załączniku nr 
3 SWZ. Pod pojęciem „w pełni skompletowane pojemniki gotowe do użytkowania” Zamawiający rozumie 
pojemniki spiętrowane z odpowiednią dla danego słupka ilością kół znajdujących się we wnętrzu górnego 
pojemnika i osiami zamocowanymi na listwach grzebieniowych pojemników lub włożonymi do wnętrza górnego 
pojemnika. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojemników ze zdemontowanymi klapami, za wyjątkiem 
pojemników czterokołowych.
3. Warunki gwarancji: Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki plastikowe – 36 
miesięcy od daty podpisania bez uwag protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. Równoważność: Wszystkie wskazane w treści SWZ i załącznikach nazwy własne, normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, 
patenty należy przyjąć jedynie jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub 
standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z 
zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione w SWZ i załącznikach parametry przedmiotu 
zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe, które oczekiwane jest przez Zamawiającego i będą 
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one stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Skierniewic

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych wg specyfikacji i 
parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 i nr 3 do SWZ.
Zadanie 5 - 1 100l, kolor żółty, 430 szt.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w pełni skompletowanych pojemników gotowych do 
użytkowania zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 2 do SWZ i w załączniku nr 
3 SWZ. Pod pojęciem „w pełni skompletowane pojemniki gotowe do użytkowania” Zamawiający rozumie 
pojemniki spiętrowane z odpowiednią dla danego słupka ilością kół znajdujących się we wnętrzu górnego 
pojemnika i osiami zamocowanymi na listwach grzebieniowych pojemników lub włożonymi do wnętrza górnego 
pojemnika. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojemników ze zdemontowanymi klapami, za wyjątkiem 
pojemników czterokołowych.
3. Warunki gwarancji: Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki plastikowe – 36 
miesięcy od daty podpisania bez uwag protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. Równoważność: Wszystkie wskazane w treści SWZ i załącznikach nazwy własne, normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, 
patenty należy przyjąć jedynie jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub 
standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z 
zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione w SWZ i załącznikach parametry przedmiotu 
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zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe, które oczekiwane jest przez Zamawiającego i będą 
one stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Skierniewic

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych wg specyfikacji i 
parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 i nr 3 do SWZ.
Zadanie 6 - 120l, kolor niebieski, 5 800 szt.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w pełni skompletowanych pojemników gotowych do 
użytkowania zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 2 do SWZ i w załączniku nr 
3 SWZ. Pod pojęciem „w pełni skompletowane pojemniki gotowe do użytkowania” Zamawiający rozumie 
pojemniki spiętrowane z odpowiednią dla danego słupka ilością kół znajdujących się we wnętrzu górnego 
pojemnika i osiami zamocowanymi na listwach grzebieniowych pojemników lub włożonymi do wnętrza górnego 
pojemnika. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojemników ze zdemontowanymi klapami, za wyjątkiem 
pojemników czterokołowych.
3. Warunki gwarancji: Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki plastikowe – 36 
miesięcy od daty podpisania bez uwag protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. Równoważność: Wszystkie wskazane w treści SWZ i załącznikach nazwy własne, normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, 
patenty należy przyjąć jedynie jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub 
standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z 
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zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione w SWZ i załącznikach parametry przedmiotu 
zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe, które oczekiwane jest przez Zamawiającego i będą 
one stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Skierniewic

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych wg specyfikacji i 
parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 i nr 3 do SWZ.
Zadanie 7 - 1 100l, kolor niebieski, 430 szt.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w pełni skompletowanych pojemników gotowych do 
użytkowania zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 2 do SWZ i w załączniku nr 
3 SWZ. Pod pojęciem „w pełni skompletowane pojemniki gotowe do użytkowania” Zamawiający rozumie 
pojemniki spiętrowane z odpowiednią dla danego słupka ilością kół znajdujących się we wnętrzu górnego 
pojemnika i osiami zamocowanymi na listwach grzebieniowych pojemników lub włożonymi do wnętrza górnego 
pojemnika. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojemników ze zdemontowanymi klapami, za wyjątkiem 
pojemników czterokołowych.
3. Warunki gwarancji: Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki plastikowe – 36 
miesięcy od daty podpisania bez uwag protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. Równoważność: Wszystkie wskazane w treści SWZ i załącznikach nazwy własne, normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, 
patenty należy przyjąć jedynie jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub 
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standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z 
zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione w SWZ i załącznikach parametry przedmiotu 
zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe, które oczekiwane jest przez Zamawiającego i będą 
one stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Skierniewic

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych wg specyfikacji i 
parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 i nr 3 do SWZ.
Zadanie 8 - 120l, kolor zielony, 5 800 szt.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w pełni skompletowanych pojemników gotowych do 
użytkowania zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 2 do SWZ i w załączniku nr 
3 SWZ. Pod pojęciem „w pełni skompletowane pojemniki gotowe do użytkowania” Zamawiający rozumie 
pojemniki spiętrowane z odpowiednią dla danego słupka ilością kół znajdujących się we wnętrzu górnego 
pojemnika i osiami zamocowanymi na listwach grzebieniowych pojemników lub włożonymi do wnętrza górnego 
pojemnika. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojemników ze zdemontowanymi klapami, za wyjątkiem 
pojemników czterokołowych.
3. Warunki gwarancji: Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki plastikowe – 36 
miesięcy od daty podpisania bez uwag protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. Równoważność: Wszystkie wskazane w treści SWZ i załącznikach nazwy własne, normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, 
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patenty należy przyjąć jedynie jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub 
standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z 
zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione w SWZ i załącznikach parametry przedmiotu 
zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe, które oczekiwane jest przez Zamawiającego i będą 
one stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Skierniewic

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych wg specyfikacji i 
parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 i nr 3 do SWZ.
Zadanie 9 - 1 100l, kolor zielony, 430 szt.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w pełni skompletowanych pojemników gotowych do 
użytkowania zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 2 do SWZ i w załączniku nr 
3 SWZ. Pod pojęciem „w pełni skompletowane pojemniki gotowe do użytkowania” Zamawiający rozumie 
pojemniki spiętrowane z odpowiednią dla danego słupka ilością kół znajdujących się we wnętrzu górnego 
pojemnika i osiami zamocowanymi na listwach grzebieniowych pojemników lub włożonymi do wnętrza górnego 
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pojemnika. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojemników ze zdemontowanymi klapami, za wyjątkiem 
pojemników czterokołowych.
3. Warunki gwarancji: Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki plastikowe – 36 
miesięcy od daty podpisania bez uwag protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. Równoważność: Wszystkie wskazane w treści SWZ i załącznikach nazwy własne, normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, 
patenty należy przyjąć jedynie jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub 
standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z 
zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione w SWZ i załącznikach parametry przedmiotu 
zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe, które oczekiwane jest przez Zamawiającego i będą 
one stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Pabianice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych wg specyfikacji i 
parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 i nr 3 do SWZ.
Zadanie 10 - 120l, kolor szry antracyt, 5 300 szt.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w pełni skompletowanych pojemników gotowych do 
użytkowania zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 2 do SWZ i w załączniku nr 
3 SWZ. Pod pojęciem „w pełni skompletowane pojemniki gotowe do użytkowania” Zamawiający rozumie 
pojemniki spiętrowane z odpowiednią dla danego słupka ilością kół znajdujących się we wnętrzu górnego 
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pojemnika i osiami zamocowanymi na listwach grzebieniowych pojemników lub włożonymi do wnętrza górnego 
pojemnika. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojemników ze zdemontowanymi klapami, za wyjątkiem 
pojemników czterokołowych.
3. Warunki gwarancji: Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki plastikowe – 36 
miesięcy od daty podpisania bez uwag protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. Równoważność: Wszystkie wskazane w treści SWZ i załącznikach nazwy własne, normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, 
patenty należy przyjąć jedynie jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub 
standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z 
zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione w SWZ i załącznikach parametry przedmiotu 
zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe, które oczekiwane jest przez Zamawiającego i będą 
one stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Pabianice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych wg specyfikacji i 
parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 i nr 3 do SWZ.
Zadanie 11 - 240l, kolor szary antracyt, 1 650 szt.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w pełni skompletowanych pojemników gotowych do 
użytkowania zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 2 do SWZ i w załączniku nr 
3 SWZ. Pod pojęciem „w pełni skompletowane pojemniki gotowe do użytkowania” Zamawiający rozumie 
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pojemniki spiętrowane z odpowiednią dla danego słupka ilością kół znajdujących się we wnętrzu górnego 
pojemnika i osiami zamocowanymi na listwach grzebieniowych pojemników lub włożonymi do wnętrza górnego 
pojemnika. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojemników ze zdemontowanymi klapami, za wyjątkiem 
pojemników czterokołowych.
3. Warunki gwarancji: Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki plastikowe – 36 
miesięcy od daty podpisania bez uwag protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. Równoważność: Wszystkie wskazane w treści SWZ i załącznikach nazwy własne, normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, 
patenty należy przyjąć jedynie jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub 
standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z 
zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione w SWZ i załącznikach parametry przedmiotu 
zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe, które oczekiwane jest przez Zamawiającego i będą 
one stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Pabianice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych wg specyfikacji i 
parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 i nr 3 do SWZ.
Zadanie 12 - 1 100l, kolor szary antracyt, 1 050 szt.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w pełni skompletowanych pojemników gotowych do 
użytkowania zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 2 do SWZ i w załączniku nr 
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3 SWZ. Pod pojęciem „w pełni skompletowane pojemniki gotowe do użytkowania” Zamawiający rozumie 
pojemniki spiętrowane z odpowiednią dla danego słupka ilością kół znajdujących się we wnętrzu górnego 
pojemnika i osiami zamocowanymi na listwach grzebieniowych pojemników lub włożonymi do wnętrza górnego 
pojemnika. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojemników ze zdemontowanymi klapami, za wyjątkiem 
pojemników czterokołowych.
3. Warunki gwarancji: Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki plastikowe – 36 
miesięcy od daty podpisania bez uwag protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. Równoważność: Wszystkie wskazane w treści SWZ i załącznikach nazwy własne, normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, 
patenty należy przyjąć jedynie jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub 
standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z 
zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione w SWZ i załącznikach parametry przedmiotu 
zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe, które oczekiwane jest przez Zamawiającego i będą 
one stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej:
Część 1: co najmniej 1 dostawy pojemników 2-kołowych na odpady o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł 
netto, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (należy dołączyć referencje).
Część 2: co najmniej 1 dostawy pojemników 2-kołowych na odpady o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł 
netto, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (należy dołączyć referencje).
Część 3: co najmniej 1 dostawy pojemników 4-kołowych na odpady o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł 
netto, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (należy dołączyć referencje).
Część 4: co najmniej 1 dostawy pojemników 2-kołowych na odpady o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł 
netto, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (należy dołączyć referencje).
Część 5: co najmniej 1 dostawy pojemników 4-kołowych na odpady o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł 
netto, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (należy dołączyć referencje).
Część 6: co najmniej 1 dostawy pojemników 2-kołowych na odpady o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł 
netto, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (należy dołączyć referencje).
Część 7: co najmniej 1 dostawy pojemników 4-kołowych na odpady o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł 
netto, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (należy dołączyć referencje).
Część 8: co najmniej 1 dostawy pojemników 2-kołowych na odpady o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł 
netto, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (należy dołączyć referencje).
Część 9: co najmniej 1 dostawy pojemników 4-kołowych na odpady o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł 
netto, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (należy dołączyć referencje).
Część 10: co najmniej 1 dostawy pojemników 2-kołowych na odpady o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł 
netto, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (należy dołączyć referencje).
Część 11: co najmniej 1 dostawy pojemników 2-kołowych na odpady o wartości nie mniejszej niż 75 000 zł 
netto, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (należy dołączyć referencje).
Część 12: co najmniej 1 dostawy pojemników 4-kołowych na odpady o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł 
netto, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (należy dołączyć referencje).
Uwaga: Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę na kilka części to suma wykazanych przez niego dostaw i 
przedłożonych referencji musi być co najmniej sumą wymaganych przez Zamawiającego wartości minimalnych 
dla poszczególnych części.
Zamawiający wymaga, aby w przypadku składania
Potwierdzenie spełniania norm i atestów:
• certyfikat zgodności z normą EN – 840 dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika
• atest higieniczny PZH dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/06/2021
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/06/2021
Czas lokalny: 12:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
Zadanie 1 - 5 000,00 zł
Zadanie 2 - 4 000,00 zł
Zadanie 3 - 7 000,00 zł
Zadanie 4 - 10 000,00 zł
Zadanie 5 - 4 000,00 zł
Zadanie 6 - 8 000,00 zł
Zadanie 7 - 4 000,00 zł
Zadanie 8 - 6 000,00 zł
Zadanie 9 - 4 000,00 zł
Zadanie 10 - 7 000,00 zł
Zadanie 11 - 3 000,00 zł
Zadanie 12 - 10 000,00 zł
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, zastosuje tzw. „procedurę 
odwróconej kolejności oceny ofert”, tj. możliwość dokonania najpierw badania i oceny ofert, a następnie 
dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z pkt. 1) Wykonawca, nie 
jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ).
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy 
Pzp

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/04/2021
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