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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:582841-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bełchatów: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
2020/S 237-582841

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
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl 
Tel.:  +48 446330815
Faks:  +48 446330819
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eko-region.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://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:
Pojemniki plastikowe/ 2020

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 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości pojemników wyspecyfikowanych powyżej 
maksymalnie do 30 % ilości planowanych dla każdego rodzaju pojemnika. Oznacza to, że Zamawiający 
gwarantuje Wykonawcy zamówienie minimum 70 % ilości planowanych dla każdego rodzaju pojemnika.
Szczegółowe parametry techniczne pojemników zawiera załącznik nr 1

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:
Pojemniki 2-kołowe
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: PL POLSKA
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren funkcjonowania poszczególnych oddziałów: Bełchatów, Pabianice, Łask, Ostrzeszów, Pajęczno i 
Skierniewice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych wg poniższej specyfikacji i 
parametrów technicznych określonych w załączniku nr 1.
Zadanie I – pojemniki 2-kołowe
Pojemność, kolorystyka, ilość (szt.)
120 l, szary antracyt, 1 700,
240 l, szary antracyt, 250,
240 l, żółty, 3 950,
120 l, niebieski, 4 800,
240 l, niebieski, 100,
120 l, zielony, 2 200,
razem 13 000.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości pojemników wyspecyfikowanych powyżej 
maksymalnie do 30 % ilości planowanych dla każdego rodzaju pojemnika. Oznacza to, że Zamawiający 
gwarantuje Wykonawcy zamówienie minimum 70 % ilości planowanych dla każdego rodzaju pojemnika.
Szczegółowe parametry techniczne pojemników zawiera załącznik nr 1
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w pełni skompletowanych pojemników gotowych do użytkowania 
zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 1 do umowy. 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 
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na listwach grzebieniowych pojemników lub włożonymi do wnętrza górnego pojemnika. Zamawiający nie 
dopuszcza dostarczenia pojemników ze zdemontowanymi klapami, za wyjątkiem pojemników czterokołowych.
Uwaga:
Zamawiający informuje, że zarówno częstotliwość składanych zamówień cząstkowych, jak i ilość zamawianych 
cząstkowo pojemników będzie zależna od bieżących potrzeb Zamawiającego, wynikających z prowadzonych 
przez gminy postępowań przetargowych na odbiór odpadów.
Warunki gwarancji
Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki plastikowe – 36 miesięcy od daty podpisania 
bez uwag cząstkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

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
Koniec: 31/12/2021
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:
Pojemniki 4-kołowe
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:
Teren funkcjonowania poszczególnych Oddziałów: Bełchatów, Pabianice, Łask, Ostrzeszów, Pajęczno i 
Skierniewice.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych wg poniższej specyfikacji i 
parametrów technicznych określonych w załączniku nr 1.
Pojemność, kolorystyka Ilość (szt.)
1 100 l, szary antracyt 270,
1 100 l, żółty 380,
1 100 l, niebieski 210,
razem 860.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości pojemników wyspecyfikowanych powyżej 
maksymalnie do 30 % ilości planowanych dla każdego rodzaju pojemnika. Oznacza to, że Zamawiający 
gwarantuje Wykonawcy zamówienie minimum 70 % ilości planowanych dla każdego rodzaju pojemnika.
Szczegółowe parametry techniczne pojemników zawiera załącznik nr 1.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w pełni skompletowanych pojemników gotowych do użytkowania 
zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 1 do umowy. 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.
Zmawiający nie dopuszcza dostarczenia pojemników ze zdemontowanymi klapami, za wyjątkiem pojemników 
czterokołowych.
Uwaga:
Zamawiający informuje, że zarówno częstotliwość składanych zamówień cząstkowych, jak i ilość zamawianych 
cząstkowo pojemników będzie zależna od bieżących potrzeb Zamawiającego, wynikających z prowadzonych 
przez gminy postępowań przetargowych na odbiór odpadów.
Warunki gwarancji
Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki plastikowe – 36 miesięcy od daty podpisania 
bez uwag cząstkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

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
Koniec: 31/12/2021
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:
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a) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
Zadanie I: co najmniej dwóch dostaw pojemników 2-kołowych na odpady o wartości nie mniejszej niż 500 
000,00 PLN netto każda, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z 
podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (należy dołączyć referencje).
Zadanie II: co najmniej dwóch dostaw pojemników 4-kołowych na odpady o wartości nie mniejszej niż 200 
000,00 PLN netto każda, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z 
podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (należy dołączyć referencje);
b) potwierdzających spełnianie norm i atestów:
• certyfikat zgodności z normą EN – 840 dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika,
• atest higieniczny PZH dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika,
• certyfikat zgodności z normą jakości RAL GZ 951/1 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą dla 
każdego rodzaju oferowanego pojemnika.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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: 07/01/2021
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/01/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Platforma zakupowa

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego dla każdej części.
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu – podstawa prawna art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający określa wadium na kwotę:
— zadanie I – 20 000,00 PLN,
— zadanie II – 9 000,00 PLN.
Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do 7.1.2021 godz.: 12.00

VI.4) Procedury odwoławcze

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:
30/11/2020
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