
Gmina Dobrodzień: „Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 

Dobrodzieniu”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

Tak 

Nazwa projektu lub programu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w 

ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działania 5.2.: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Ogłoszenie nr 586605-N-2020 z dnia 2020-09-18 r. 



Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: nie dotyczy. 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych: nie dotyczy. 

Informacje dodatkowe: nie dotyczy. 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrodzień, krajowy numer identyfikacyjny 

15139863000000, ul. Plac Wolności  1 , 46-380  Dobrodzień, woj. opolskie, państwo Polska, 

tel. 343 575 100, e-mail przetargi@dobrodzien.pl, faks 034 3575100 w. 30. 

Adres strony internetowej (URL): http://bip.dobrodzien.pl 

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy. 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie 

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie 



udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

nie dotyczy. 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak 

http://bip.dobrodzien.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

Tak 

m.kochel@dobrodzien.pl 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Tak 

adres 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Tak 

Inny sposób: 

w formie pisemnej w postaci papierowej 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Nie 

Inny sposób: 



nie dotyczy. 

Adres: 

Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, SEKRETARIAT – 

pokój nr 106. 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL) 

nie dotyczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wyposażenie punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu”. 

Numer referencyjny: ZP.271.7.2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:

nie dotyczy. 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 



jednemu wykonawcy:

nie dotyczy. 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (zwanego dalej "PSZOK") w Dobrodzieniu w oparciu o koncepcję funkcjonalno-

przestrzenną uwzględnioną w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej "PFU") 

oraz dokumentację projektową dotyczącą budowy PSZOK wynikającą z oddzielnego 

zamówienia. 2.1. Zakres rzeczowy wyposażenia jest następujący: a) zakup wraz z dostawą i 

umiejscowieniem w wyznaczonej lokalizacji w PSZOK kontenera biurowo-socjalnego (o 

wymiarach ok. 6,0 x 2,4 x 2,6 m) wraz ze stałym wyposażeniem sanitarnym i socjalnym, b) 

zakup wraz z dostawą i montażem kontenera o powierzchni 18 m2 na punkt wymiany rzeczy 

używanych (pawilon o wymiarach 3 x 6 m), c) zakup wraz z dostawą i umiejscowieniem w 

wyznaczonej lokalizacji w PSZOK magazynu na odbiór zużytego sprzęt elektrycznego 

i elektronicznego (ZSEE), tj. jednokondygnacyjnej wiaty o powierzchni 18 m2 (o wymiarach 3 

x 6 m), d) zakup wraz z dostawą i montażem magazynu na sprzęt do obsługi PSZOK w postaci 

jednokondygnacyjnej hali namiotowej o wymiarach min. 13 x 10 x 5 m, w formie zadaszonej 

konstrukcji stalowej, o ścianach z blachy, zakotwiczonej w podłożu placu i dachu z materiału 

plandekowego wraz z oświetleniem, podłączeniem do gniazd elektrycznych, o rozsuwanych 

drzwiach (wymiary uzgodnione z Zamawiającym) z blachy, montowanych na rolkach i 

zabezpieczonych zamkiem, e) zakup wraz z dostawą i umiejscowieniem w wyznaczonej 

lokalizacji w PSZOK specjalistycznego kontenera magazynowego na odpady niebezpieczne 

(MON), wysokość kontenera zapewniająca min. 2,35 m wysokości użytkowej wewnątrz, 

pozostałe wymiary to 6,0 x 2,4 m, magazyn ten powinien mieć szczelną kwasoodporną 

podłogę (zabezpieczoną przed korozją) w formie wanny wychwytowej na metalowym ruszcie, 

zdejmowanym (w częściach), f) zakup wraz z dostawą, rozładunkiem i 

rozstawieniem/montażem na terenie PSZOK w wyznaczonych miejscach kontenerów i 

pojemników oraz wyposażenia spełniającego wszystkie wymagania zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie normami, posiadających niezbędne certyfikaty i świadectwa oraz odpowiednio 



oznaczonych i opisanych: - 2 kontenery o pojemności 12 m3, otwarte, z zaczepami 

przystosowanymi do transportu samochodowego hakowego (1570 mm lub 1200 mm - do 

uzgodnienia z Zamawiającym), otwieranymi drzwiami na krótszym boku (dwa skrzydła z 

podwójnymi wzmocnieniami), grubością ścian min. 3 mm, grubością podłogi min. 3 mm 

(preferowane 5 mm), płozami zakończonymi rolkami, zabezpieczeniem przed korozją 

(dwukrotne gruntowanie i lakierowanie; grubość powłoki min. 120 mikronów), - 6 kontenerów 

o pojemności 7 m3 - zamknięty z klapami wrzutowymi (1 szt.) i otwarte (5 szt.), z zaczepami 

przystosowanymi do transportu samochodowego hakowego (1570 mm lub 1200 mm - do 

uzgodnienia z Zamawiającym), otwieranymi drzwiami na krótszym boku (dwa skrzydła z 

podwójnymi wzmocnieniami), grubością ścian min. 3 mm, grubością podłogi min. 3 mm 

(preferowane 5 mm), płozami zakończonymi rolkami; zabezpieczeniem przed korozją 

(dwukrotne gruntowanie i lakierowanie; grubość powłoki min. 120 mikronów), - 6 

pojemników HDPE o pojemności 1,1 m3, z tworzywa sztucznego, zamykanych klapą, 

wyposażonych w 4 kółka z hamulcami przy dwóch, o kolorystyce uzgodnionej z 

Zamawiającym, - 10 pojemników o pojemności 240 l, z tworzywa sztucznego, zamykanych 

klapą, wyposażonych w 2 kółka, o kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, - 9 pojemników 

o pojemności 120 l, z tworzywa sztucznego, zamykanych klapą, wyposażonych w 2 kółka, o 

kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, - pojemnik na świetlówki specjalistyczny do 

odbioru lamp lub żarówek typu świetlówki, o pojemności pozwalającej magazynować w 

całości świetlówki różnej długości - do 150 cm (min. wymiary wewnętrzne: 154 x 50 x 35 cm), 

- pojemnik specjalistyczny o pojemności min. 60 l do odbioru zużytych baterii i akumulatorów 

małogabarytowych, - pojemnik specjalistyczny o pojemności min. 60 l do odbioru 

przeterminowanych leków, - 5 zapasowych pojemników specjalistycznych PEHD o 

pojemności min. 30 l, z tworzywa kwasoodpornego, z przeznaczeniem na inne odpady 

niebezpieczne, w tym 2 szt. z naklejonym piktogramem strzykawki, dostosowane do zbierania 

igieł i strzykawek, - 2 kosze siatkowe stalowe (nierdzewne), na 4 kółkach, stanowiących 

wyposażenie magazynu na ZSEE i punktu wymiany rzeczy używanych, o ładowności min. 200 

kg, - 37 tablic do oznakowania poszczególnych kontenerów i pojemników oraz pomieszczeń, 

zgodnie z wytycznymi zawartym w PFU, treść, kolorystyka i wielkość zgodna z wymaganiami 

Zamawiającego, - 3 tablice informacyjne dotyczące organizacji PSZOK, zgodnie z 

wytycznymi zawartym w PFU (regulamin PSZOK, schemat organizacyjny układu PSZOK, 

dane adresowe i identyfikacyjne oraz godziny otwarcia PSZOK), - 6 regałów magazynowych, 



o wymiarach min.: wysokość: 220 cm, głębokość: 60 cm, szerokość: 100 cm, min. 4 półki z 

blachy stalowej o grubości min. 1 mm podwójnie doginanej, wzmacnianej od spodu profilem 

C, o udźwigu na półkę do 150 kg, lakierowane proszkowo i udźwigu całkowitym min. 600 kg, 

- mobilna waga elektroniczna z zakresem ważenia do 150 kg, wyposażona w uchwyt, kółka i 

podnośnik, - rampa przenośna niwelująca różnice poziomów, o wytrzymałości min. 100 kg, - 2 

zestawy podstawowego sprzętu i oznakowania p. poż. oraz BHP, tj. wyposażenia składającego 

się z: gaśnicy, apteczki przenośnej, sorbentów, wymaganego oznakowania ich lokalizacji i 

uchwytów do ich zamontowania, g) wyposażenie pomieszczenia biurowo-socjalnego dla 

pracownika PSZOK: - laptop, - drukarka laserowa, - telefon (smartfon), - biurko, - zamykany 

regał na dokumenty, - obrotowy fotel do biurka, - 2 krzesła, - lampka biurkowa, - listwa 

zasilająca, - zaplecze socjalne, tj. kącik kuchenno - śniadaniowy (szafka na rzeczy osobiste 

pracownika, czajnik elektryczny, kuchenka elektryczna dwupłytowa, wieszak na ubrania, kosz 

na śmieci biurowe, lustro i sprzęt do sprzątania), h) pozostałe wyposażenie punktu wymiany 

rzeczy używanych: - drabinka pokojowa/podest, - krzesło, - stół roboczy (min. 1,6 x 0,8 m), - 

min. 5 dodatkowych pojemników różnej wielkości do przechowywania przedmiotów 

przeznaczonych do wymiany, i) 7 tablic zapasowych z tworzywa sztucznego odpornego na 

działanie czynników atmosferycznych (czystych bez napisów) do ręcznego oznakowania 

(opisu) pisakiem – markerem kontenerów i pojemników, zgodnie z wytycznymi zawartym w 

PFU. 

II.5) Główny kod CPV: 39290000-1 

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

34928480-6

44211100-3

39150000-8

30197000-6

35820000-8

45223800-4



II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

nie dotyczy. 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 

dotyczy. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2020-11-30 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Szczegółowy zakres rzeczowy wyposażenia, sposób jego 

rozmieszczenia bądź montażu na terenie PSZOK określony jest w dołączonych do 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwanej dalej „SIWZ”) PFU 

oraz kosztorysie ofertowym. Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym, w związku z tym w cenie oferty należy uwzględnić wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawca 

dokonał wizji terenu i sprawdził na miejscu warunki wykonania niniejszego zamówienia. 

Zamawiający nie przewiduje innych wymagań, związanych z realizacją niniejszego 

zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej w dalszej części „ustawą Pzp”. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe nie dotyczy. 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe nie dotyczy. 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: nie dotyczy. 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 



SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, który 

zgodnie z wyborem Wykonawcy może zostać złożony w formie pisemnej w postaci 

papierowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem albo 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(-y) uprawnione do jego 

udzielenia. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:

nie dotyczy. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy. 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 2 USTAWY PZP 



nie dotyczy. 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1) FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1 do SIWZ). Uwaga: Zamawiający 

dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę załączników na innych drukach, pod 

warunkiem, że będą one odpowiadać treści druków załączonych do SIWZ. 2) Dokument 

(np. zobowiązanie), o którym mowa w punkcie 2 ROZDZIAŁU XIV SIWZ, innych 

podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Zobowiązanie takie zgodnie z wyborem 

Wykonawcy należy dołączyć do oferty w formie pisemnej w postaci papierowej w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający 

zasoby albo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w postaci 

elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(-y) 

uprawnione do jego udzielenia reprezentującą podmiot udostępniający zasoby, a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP). 3) 

Upoważnienie (pełnomocnictwo) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy(ów) 

ubiegającego(cych) się o udzielenie zamówienia publicznego, do podpisania oferty, do 

poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz w przypadku wybranej przez 

Wykonawcę formy pisemnej w postaci papierowej do parafowania stron należy dołączyć do 

oferty, o ile nie wynika ono z  dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Upoważnienie 

(pełnomocnictwo) to należy zgodnie z wyborem Wykonawcy dołączyć do oferty w formie 

pisemnej w postaci papierowej w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem notarialnie albo w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP). 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:



Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł. 1.1. Wadium może być 

wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 

r. poz. 299). 2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 28.09.2020 r. o godzinie 09:00. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na nr konta: BS Leśnica o/ 

Dobrodzień 57 8907 1047 2005 4000 0765 0005. Powyższy rachunek Banku 

Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Dobrodzień jest rachunkiem nie oprocentowanym. 

Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne 

wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. Jeżeli wadium jest 

wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa wyżej 

należy w przypadku wyboru przez Wykonawcę formy pisemnej w postaci papierowej 

złożyć niezłączone do oferty, natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię. 

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – w 

przypadku wyboru przez Wykonawcę formy pisemnej w postaci papierowej, oryginał 

dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie w miejscu składania ofert, a jego 

kserokopia w ofercie bądź w przypadku wyboru przez Wykonawcę postaci elektronicznej, 

został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę np. 

gwarancji/poręczenia, a jego kopia w ofercie opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez Wykonawcę. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz 

przypadku wyboru przez Wykonawcę formy pisemnej w postaci papierowej poprzez 

złożenie dokumentu w odrębnej kopercie dołączonej do oferty jest równoznaczne z 

wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty 

przed terminem składania ofert. Gwarancja zapłaty wadium winna być bezwarunkowa i 

płatna na pierwsze żądanie oraz powinna podlegać prawu polskiemu i być realizowana w 

Polsce. UWAGA: Termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą, tj. 30 dni (od 28.09.2020 r. do 27.10.2020 r.). 



IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

nie dotyczy. 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

nie dotyczy. 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

nie dotyczy. 



IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

nie dotyczy. 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 

nie dotyczy. 

Informacje dodatkowe: 

nie dotyczy. 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert 

w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

nie dotyczy. 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie 

dotyczy. 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:



Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy. 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy. 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, 

na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy. 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy. 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie 

dotyczy. 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

nie dotyczy. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

1) cena (Kc): 60,00

2) okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady (Kg): 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 



nie dotyczy. 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

nie dotyczy. 

Informacje dodatkowe 

nie dotyczy. 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

nie dotyczy. 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody: 

nie dotyczy. 

Wstępny harmonogram postępowania: 

nie dotyczy. 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

nie dotyczy. 

Informacje dodatkowe: 

nie dotyczy. 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty: 

nie dotyczy. 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 



Informacje dodatkowe: 

nie dotyczy. 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

nie dotyczy. 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej: 

nie dotyczy. 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

nie dotyczy. 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień: 

nie dotyczy. 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

nie dotyczy. 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

nie dotyczy. 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

nie dotyczy. 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

nie dotyczy. 



Informacje dodatkowe: 

nie dotyczy. 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały wskazane w istotnych dla 

Zamawiającego postanowieniach umowy, zawartych w załączonym do SIWZ wzorze umowy 

(załącznik nr 7 do SIWZ). 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

nie dotyczy. 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

nie dotyczy. 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-09-28, godzina: 09:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

nie dotyczy. 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu 

> oferty muszą być sporządzane w języku polskim. 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe:



Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w 

sprawach dotyczących niniejszego postępowania: Marek Kochel (tel. 34 35 75 100 wew. 36, 

faks: 34 35 75 100 wew. 30 oraz e-mail: m.kochel@dobrodzien.pl). 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


