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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64018-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kępno: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
2020/S 028-064018

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Kępno
Adres pocztowy: ul. Ratuszowa 1
Miejscowość: Kępno
Kod NUTS: PL416
Kod pocztowy: 63-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Hendrys
E-mail: iwona.hendrys@um.kepno.pl 
Tel.:  +48 627825818
Faks:  +48 627825801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kepno.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/kepno
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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla nieruchomości
zamieszkałych z terenu gminy Kępno
Numer referencyjny: WR.271.3.2020

II.1.2) Główny kod CPV
34928480

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:iwona.hendrys@um.kepno.pl
http://www.kepno.pl
https://platformazakupowa.pl/kepno
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kępno. Po zakończeniu obowiązywania umowy
Zamawiający wykupi od wydzierżawiającego wszystkie dostarczone pojemniki.
Szacunkowa ilość pojemników do dostarczenia w ramach umowy wynos:
— pojemniki o pojemności 120 i 240 litrów – 20 300 szt,
— pojemniki o pojemności 1100 litrów – 1 000 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 6 do SIWZ.
2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
2.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.
2.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Kępno

II.2.4) Opis zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kępno. Po zakończeniu obowiązywania umowy
Zamawiający wykupi od wydzierżawiającego wszystkie dostarczone pojemniki.
Szacunkowa ilość pojemników do dostarczenia w ramach umowy wynos:
— pojemniki o pojemności 120 i 240 litrów – 20 300 szt,
— pojemniki o pojemności 1100 litrów – 1 000 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 6 do SIWZ
2.2. Prawo opcji
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą dostawy
analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu kalkulacji ceny stanowiącym
część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z dostaw wskazanych w
SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu kalkulacji ceny stanowiącym część oferty). Zamawiający
nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich
zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu
zamówienia określonego w ofercie Wykonawcy do. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach
Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w formularzu kalkulacji ceny stanowiącym część
oferty.
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2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej
2.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.
2.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności faktury / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji pojemników / Waga: 36
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą dostawy
analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu kalkulacji ceny stanowiącym
część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z dostaw wskazanych w
SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu kalkulacji ceny stanowiącym część oferty). Zamawiający
nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich
zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu
zamówienia określonego w ofercie Wykonawcy do. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach
Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w formularzu kalkulacji ceny stanowiącym część
oferty.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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 żadnych warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie.
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym terminie wykonał
min. 2 dostawy pojemników obejmujących dostawę minimum 3 tysięcy sztuk pojemników każda.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia przyszłej umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian do umowy w zakresie określonym załącznikiem nr 5 do SIWZ – wzór
umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/03/2020
Czas lokalny: 10:30

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: 20/03/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno – sala sesyjna, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
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Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy
złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w rozdziale 15 specyfikacji.
2. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
1) wnoszone w formie pieniądza zostało zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego Santander
Bank Polska S.A.. Oddział w Kępnie nr rachunku 65 1090 1144 0000 0000 1400 3711 przed upływem terminu
składania ofert.
2) wnoszone w pozostałych formach, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu
wadialnego (gwarancja lub poręczenia) w formie elektronicznej tj. opatrzenie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawiania (wystawcę dokumentów).
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 poz. 310 z zm.). Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
4. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich
Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone w art. 46 ustawy Pzp.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie, w jednej z form określonych
w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na
rachunek Santander Bank Polska S.A.. Oddział w Kępnie nr 65 1090 1144 0000 0000 1400 3711
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) w bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach bankowych;
4) w bezwarunkowych i płatnych na pierwsze zadanie gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku zabezpieczenia wpłacanego w pieniądzu, należy przekazać Zamawiającemu potwierdzoną
kopię dowodu wpłaty nie później niż w momencie podpisania umowy. Natomiast zabezpieczenie wnoszone w
pozostałych formach: oryginały dokumentów należy przekazać Zamawiającemu nie później niż w momencie
podpisania umowy.
4. ZNWU wnoszone w formach określonych w pkt.3 lit b) do e), musi zawierać następujące elementy:
1) wskazanie gwaranta poręczenia/gwarancji – podmiot wystawiający poręczenie lub gwarancję,
2) wskazanie podmiotu zlecającego ustanowienie poręczenia/gwarancji – Wykonawca w imieniu, którego
ustanowiono poręczenie/gwarancję,
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3) wskazanie beneficjenta poręczenia/gwarancji: Gmina Kępno
4) określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia Zamawiającemu kwoty poręczenia/gwarancji – gwarant musi
oświadczyć, że zapłaci Zamawiającemu kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku, gdy Zamawiający złoży
gwarantowi oświadczenie, że kwota gwarancji/ poręczenia jest mu należna w celu pokrycia roszczeń z tytułu nie
wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – rozdział 19 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2020
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