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Rozdział I 
Informacje ogólne 

 
§ 1. Wstęp 
 

1.  PUK „STARKOM” Sp. z o.o., ul. Tczewska 22, 83 – 200 Starogard Gdański, jako Inwestor, zwany dalej 
Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na zadanie p.n.: 
„Zakup i dostawa pojemników na odpady” 

2. Niniejszy przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
zapisami ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004 r, 
poz. 177 ),tekst jednolity z dnia 9 sierpnia 2013 poz. 907 z późn. zm. zwanej dalej Ustawą 

3. Przedmiot zamówienia jest określony w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia ( SIWZ ) 

4. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia 
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy 

5. Wykonawca składając ofertę musi zapewnić jej kompletność i zgodność z wymaganiami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

6. Upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest pan Maciej Chodyna, telefon nr (058) 56-230-67 
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 
 
§ 2. Zakres oferty 
 

1. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę na dostawę określoną szczegółowo w Przedmiocie zamówienia 
( Rozdział II niniejszej SIWZ ) z uwzględnieniem warunków dodatkowych dotyczących formy płatności i 
rozliczenia za przedmiot zamówienia 

2. Zamawiający oczekuje, że dostawa zostanie zrealizowana w terminie podanym w Przedmiocie 
Zamówienia 

3. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę  
4. Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania, wykonawca 

może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań. 
 
 
§ 3. Wymagania formalno-prawne 
 

1. Wykonawca winien dołączyć do oferty prawidłowo wypełnione następujące dokumenty: 
a. formularz oferty – załącznik Nr 1 do SIWZ 
b. formularz oceny technicznej przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 2 do SIWZ 
c. oświadczenie w trybie art. 22, ust 1 Ustawy – według załączonego wzoru – załącznik Nr 3 do SIWZ 
d. aktualny (wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert) odpis z 

właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w 
przypadku spółek cywilnych wpisy wszystkich wspólników + umowa spółki) 

e. pisemne pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy, jeśli nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty 

f. zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wystawione nie 
wcześniej niż na 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert 

g. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek i innych opłat, 
wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

h. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 
pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

i. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy, 
wystawiona nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

j. wykaz min. czterech zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem 
przedmiotowi zamówienia – Załącznik Nr 4 do SIWZ 
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k. w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Umowa regulująca 
współpracę podmiotów określająca udział i zakres każdego z uczestników konsorcjum w realizacji 
zamówienia, a także dokumenty wymienione w punktach  

a – h) wystawione winny być na każdy podmiot oddzielnie 
l. brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 1 niniejszego paragrafu spowoduje odrzucenie 

oferty bez dalszego jej rozpatrywania 
ł.    wykonawca może załączyć do oferty inne dokumenty, które jego zdaniem spełniają warunki stawiane przez 
      Ustawę, jednak Zamawiający może nie rozpatrywać tych dokumentów, jeżeli nie spełniają one warunków  
     zamówienia 

 
 
§ 4. Koszt złożenia oferty 
 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i przedłożeniem swojej oferty. W żadnym 
przypadku koszty te nie obciążają Zamawiającego. 
 
 
§ 5. Wadium 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych), 
2. Wadium wniesione w: 

- pieniądzu (przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto Zamawiającego w Banku 
Millennium S.A. Oddział Starogard Gdański, 
 nr konta 38116022020000000061952080 

3. Wykonawcę, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium wyklucza się z 
postępowania o udzielenie zamówienia 

4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty 
5. Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 Ustawy 
6. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli odmówi podpisania umowy 
 
 
 
§ 6. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ 
 

1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia. Jeżeli zapytanie wpłynie na co najmniej 6 dni przed terminem otwarcia ofert, 
Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień, niezwłocznie wysyłając je, bez podawania źródła 
zapytania wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SIWZ 

 
 
 
§ 7. Tryb wprowadzania zmian w SIWZ 
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do 
składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną modyfikację 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest ona dla nich wiążąca. 
 
 

 
 

Rozdział II 
Przedmiot zamówienia 
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§ 8. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest:  
 

„Zakup i dostawa pojemników na odpady” 
 
 

 
§ 9. Wymagania (parametry) techniczne jakim muszą odpowiadać oferowane pojemniki na odpady: 
 
 Zadanie 1: Pojemniki plastikowe na odpady. 

 
a) Pojemniki dwukołowe na odpady o pojemności 80 litrów 

 w ilości około 200 sztuk 
 

- wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej  
  gęstości (PE-HD) 
- dwukołowy system jezdny 
-  na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” 
-  posiadające atest PZH- dołączyć atest 
- wykonane zgodnie z normą EN-840 2012 – dołączyć certyfikat 
- posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1  – dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od  
  daty złożenia oferty  
- znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być 
   wytłoczone na pojemniku  
- na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) wytłoczone metodą 
  termo druku 
 - pojemniki nowe 
 - kolor zielony wg. palety  RAL 6011 
 - dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem 
 

b) Pojemniki dwukołowe na odpady o pojemności 120 litrów  
w ilości koło 6000 sztuk 
 

- wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej  
  gęstości (PE-HD) 
- dwukołowy system jezdny 
- przednia ściana korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na 
  całej wysokości korpusu 
-  na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” 
-  posiadające atest PZH- dołączyć atest 
- wykonane zgodnie z normą EN-840  2012 – dołączyć certyfikat 
- posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1  – dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od  
  daty złożenia oferty  
- znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być 
   wytłoczone na pojemniku  
- na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) wytłoczone metodą 
  termo druku 
 - pojemniki nowe 
 - kolor zielony wg. palety  RAL 6011 
 - dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem 
 

c) Pojemniki dwukołowe na odpady o pojemności 240 litrów  
w ilości  około 1000 sztuk 
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- wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej  
  gęstości (PE-HD) 
- dwukołowy system jezdny 
- przednia ściana korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na 
  całej wysokości korpusu 
-  na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” 
-  posiadające atest PZH- dołączyć atest 
- wykonane zgodnie z normą EN-840 2012  – dołączyć certyfikat 
- posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1  – dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od  
  daty złożenia oferty  
- znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być 
   wytłoczone na pojemniku  
- na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) wytłoczone metodą 
  termo druku 
 - pojemniki nowe 
 - kolor zielony wg. palety  RAL 6011 
 - dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem 
 

d) Pojemniki dwukołowe na odpady o pojemności 360 litrów  
w ilości  około 200 sztuk 
 

- wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej  
  gęstości (PE-HD) 
- dwukołowy system jezdny 
- przednia ściana korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na 
  całej wysokości korpusu 
-  na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” 
-  posiadające atest PZH- dołączyć atest 
- wykonane zgodnie z normą EN-840   2012  – dołączyć certyfikat 
- posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1  – dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od  
  daty złożenia oferty  
- znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być 
   wytłoczone na pojemniku  
- na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) wytłoczone metodą 
  termo druku 
 - pojemniki nowe 
 - kolor zielony wg. palety  RAL 6011 
 - dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem 
 

e) Pojemniki czterokołowe o pojemności 660 litrów  
w ilości około 200 sztuk 
 

- wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej  
  gęstości PE-HD  
- czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół 
- przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na  
  całej wysokości korpusu 
- na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORACEGO POPIOŁU” 
- posiadające atest PZH – dołączyć atest 
- wykonane zgodnie z norma EN-840  2012  – dołączyć certyfikat 
- posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1  – dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od  
  daty złożenia oferty  
- znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być 
  wytłoczone na pojemniku  
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-  na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) wytłoczone metodą  
   termo druku 
-   pojemniki nowe 
-  kolor zielony wg. palety  RAL 6011 
-  dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem 
 

f) Pojemniki czterokołowe o pojemności 1100 litrów  
w ilości  około 100 sztuk 
 

- wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej  
  gęstości PE-HD  
- czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół 
- przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na  
  całej wysokości korpusu 
- na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORACEGO POPIOŁU” 
- posiadające atest PZH – dołączyć atest 
- wykonane zgodnie z norma EN-840 2012  – dołączyć certyfikat 
- posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1  – dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od  
  daty złożenia oferty  
- znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być 
  wytłoczone na pojemniku  
-  na korpusie białe logo ( eg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) wytłoczone metodą  
   termo druku 
-   pojemniki nowe 
-  kolor zielony wg. palety  RAL 6011 
-  dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem 
 

  
  
  
2. Zadanie 2: Pojemniki metalowe  na odpady. 

 
a) Pojemniki metalowe ocynkowane o pojemności 1100 litrów z półokrągłą i 

dzieloną  pokrywą na odpady w ilości około 100 sztuk 
 

- fabrycznie nowe i ocynkowane ogniowo 
- wykonane z blachy o grubości minimum 1,5 mm, a elementy nośne wykonane z blachy o  
  grubości 4 mm 
- konstrukcja mocna i zwarta, a jej elementy łączone za pomocą spawu 
- ściany boczne, korpus, dno i pokrywy pojemników wzmocnione wzdłużnymi przetłoczeniami o  
  głębokości 15 mm 
- na przedniej ścianie pojemników wytłoczony napis STARKOM 
- pokrywy i dno pojemników półokrągłe, pokrywa wykonana z trzech części, jedna duża i dwie 
   małe   ( pokrywy uchylne i mocowane na zawiasach) 
- pojemniki wyposażone w uchwyty, rączki odpowiednio wyprofilowane tak, aby nie uwierały 
  obsługujących 
- mechanizm jezdny wraz z płozami wzmacniającymi, odpowiednio wyprofilowanymi mocowany 
  do dna pojemnika za pomocą śrub zabezpieczających przed kradzieżą 
- mechanizm jezdny pojemnika wyposażony w cztery kółka skrętne  o średnicy  200  mm  
   z hamulcem zamontowanym na minimum dwóch kółkach 
- pojemniki dostosowane do rozładunku mechanicznego 
- pojemniki przystosowane do urządzeń wsypowych samochodów stosowanych na terenie całego 
  kraju 
- pojemniki wykonane zgodnie z normą PN-EN-840-2 
- pojemniki wyposażone w listwę grzebieniowa umożliwiająca opróżnianie pojemnika za pomocą  
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  grzebienia wyładowczego na wrzutniku śmieciarki 
- wieniec górny pojemnika o średnicy minimum 30 mm wykonany z blachy o  grubości 3 mm. 
 
 

 b) Pojemniki metalowe ocynkowane na kółkach o pojemności 110 litrów 
w ilości około 1000 sztuk 
 

- fabrycznie nowe i ocynkowane ogniowo 
- wykonane z blachy ocynkowanej o grubości minimum 1 mm 
- płaszcz pojemnika łączony z pozostałymi elementami poprzez tzw. zamek 
- dno pojemnika odsadzone od podłoża minimum 25 mm 
- pojemniki wyposażone w dwukołowy system jezdny o średnicy kół 200 mm 
- uchwyty boczne wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, odpowiednio wyprofilowane,  
  pozbawione ostrych krawędzi 
- pojemniki wyposażone w uchwyty do opróżniania przez systemem grzebieniowy urządzenia  
  śmieciarki 
 
 

  
 

§ 10. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 
 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na oferowane pojemniki na odpady  
następujących warunków gwarancji: 
- minimum 36 miesięcy, od daty dostarczenia  pojemników  

         
2. Określona w przetargu ilość pojemników jest orientacyjna i może ulec zmianie w zależności od 

potrzeb zamawiającego. 
 

3. Zamawiający przewiduje udzielić zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 7 ustawy PZP - do 20 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu 
tego samego rodzaju zamówień  - w terminie do 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia.  
 

 
4. Pojemniki na odpady dostarczane będą przez Wykonawcę w partiach min. 50 szt. pojemników 

dwukołowych lub 10 sztuk pojemników czterokołowych w terminie do 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia zapotrzebowania. 
 

5. Za opóźnienie w dostawie pojemników Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2 % 
zamówienia za każdy dzień zwłoki. 
 

6. Zamawiający wymaga dołączenia zdjęć oferowanych pojemników do oferty. 
 

§ 11. Dodatkowe wymagania dotyczące formy i warunków płatności  
 

1.  Termin płatności  za dostarczone pojemniki  
-  30 dni po wystawieniu faktury VAT. 
   

 
 
 
§ 12. Terminy wykonania  oraz lokalizacja zamówienia 
 

1. Oczekiwany termin przekazania pojemników na odpady  
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-  5  dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania 
2. Wymagana realizacja zamówienia dla dostawy pojemników min 50 szt. dla  pojemników 

dwukołowych lub 10 szt. dla pojemników czterokołowych. 
3. Wykonawca dostarczy pojemniki na odpady do siedziby Zamawiającego w Starogardzie 

Gdańskim ul. Tczewska 22 
4. Przekazanie pojemników  odbędzie się protokolarnie.  

 
 
 

Rozdział III 
Sposób przygotowania oferty 

 
§ 13. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz Ustawy. Oferta powinna zawierać Formularz oferty będący załącznikiem w 
SIWZ 

2. Warunki formalne sporządzenia oferty, których nie spełnienie może spowodować jej odrzucenie 
są zgodne z art. 24 Ustawy 

3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie, na papierze w sposób trwały i 
czytelny 

4. Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna 
rozpoczynać się od nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty 

5. Każda strona oferty musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do podpisywania 
dokumentów w imieniu Wykonawcy 

6. Każda poprawka w Ofercie musi być parafowana przez osobę lub osoby upoważnione do 
podpisywania dokumentów w imieniu Wykonawcy 

7. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu kopia 
ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę 

8. Cenę netto i cenę brutto (z podatkiem VAT) należy podawać w złotych polskich niezależnie od 
wchodzących w jej skład elementów 

 
§ 14. Dokumenty stanowiące ofertę 
 

1. Wykonawca powinien przygotować komplet dokumentów składających się na ofertę zgodnie z § 
3, pkt. 1 niniejszej SIWZ 

2. Oferta przedłożona przez Wykonawcę powinna zawierać: 
a) wypełniony formularz oferty 
b) dokumenty wymienione w § 3, pkt. 1 SIWZ 
c) Inne dokumenty, które zdaniem Wykonawcy powinny być przedstawione 

Zamawiającemu oraz spełniające warunki stawiane przez Ustawę 
 
§ 15. Oznakowanie oferty 
 

1. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym, nie naruszonym 
opakowaniu tj. w kopercie zewnętrznej i wewnętrznej 

2. Zewnętrzna i wewnętrzna koperta winny być zaadresowane do Zamawiającego, na następujący 
adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych *STARKOM* - Spółka z o.o. w Starogardzie 
Gdańskim  ul. Tczewska 22 83-200 Starogard Gdański 
oraz oznakowane w sposób następujący: 
„Oferta na zakup i dostawę pojemników na odpady  Zadanie ….. „– NIE OTWIERAĆ PRZED 
25.06.2014 r. godz. 915 
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3. Wewnętrzna koperta winna dodatkowo wskazywać nazwę i adres Wykonawcy wraz z 
numerami telefonów dla ustalenia uczestnika przetargu oraz zwrotu nie otwartej oferty w 
przypadku, kiedy zostanie ona uznana za „spóźnioną” 

4. Ofertę złożona po terminie składania ofert uznaje się za „spóźnioną” i zwraca bez otwierania 
koperty wewnętrznej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu bez względu na 
przyczynę opóźnienia 

 
 
§ 16. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert  
 

1. Zamkniętą i oznakowaną zgodnie z § 15 niniejszej SIWZ kopertę zawierającą ofertę należy 
złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie najpóźniej do 25.06.2014 r. godz. 9 00 

2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy 
własnej lub przychylając się do wniosku Wykonawcy, który z przyczyn od siebie niezależnych 
nie jest w stanie złożyć oferty w terminie 

 
§ 17. Modyfikacja i wycofanie ofert 
 

1. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany,  
poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu zgodnie § 15 niniejszej SIWZ z 
dodatkowym napisem „MODYFIKACJA”. Oferty z dodatkowym napisem „MODYFIKACJA” 
rozpatrywane będą łącznie z niezmienionymi zapisami oferty pierwotnej. 

2. Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożona ofertę składając 
odpowiednie oświadczenie w opakowaniu zgodnie z § 15 niniejszej SIWZ z dodatkowym 
napisem „WYCOFANE” 

 
 
 

Rozdział IV 
Otwarcie i ocena ofert 

 
§ 18. miejsce i termin otwarcia ofert 
 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 4 (sekretariat)  
w dniu:  25.06.2014 r. godz. 915. 
 
 
§ 19. Informacje o trybie otwarcia ofert 
 

1. Na początku sesji otwarcia ofert zostaną przedstawieni członkowie komisji biorący udział w 
postępowaniu ze strony Zamawiającego 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia 

3. Przedstawiciele Wykonawców, którzy będą obecni przy otwarciu ofert, powinni podpisać listę 
obecności 

4. Podczas sesji otwarcia jako pierwsze będą otwarte koperty dodatkowo oznakowane 
„MODYFIKACJA” i „WYCOFANE” 

5. W następnej kolejności zostaną otwarte koperty wewnętrzne ofert nie wycofanych 
6. Podczas sesji otwarcia zostaną odczytane informacje zawarte w formularzach oferty, a 

mianowicie: 
a) nazwy i adresy Wykonawców 
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b) ceny netto i brutto przedmiotu zamówienia 
 

§ 20. Badanie ofert i ustalenie zgodności z wymaganiami 
 

1. Przed szczegółową oceną ofert i kwalifikacją Wykonawców komisja przetargowa 
Zamawiającego podczas niejawnego posiedzenia ustali, czy każda z ofert: 

a) została prawidłowo podpisana 
b) jest kompletna zgodnie z wymogami § 3, pkt. 1 niniejszej SIWZ 

2. Oferty spełniające powyższe wymagania uznane zostaną za zgodne i będą poddane dalszemu 
badaniu 

 
§ 21. Opis kryteriów oceny i ich znaczenie 
 

W niniejszym przetargu nieograniczonym wybór oferty dokonany zostanie na podstawie 
kryterium: cena oferty - 100%  
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone jako zgodne z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
Zamawiający wybierze tego Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 
ze względu na uzyskanie największej ilości punktów. 
 
Tryb oceny ofert 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w SIWZ. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

2. Wyjaśnienie treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a 
Wykonawcom negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanej jakiejkolwiek zmiany w 
jej treści, z wyjątkiem pkt. 3. 
2) Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych informacji. 
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. ustawy Pzp, 
3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących 
mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3) ustawy Pzp, 
niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 
  

 
§ 22. Ogłoszenie wyników postępowania 
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1. Zawiadomienie o wyborze oferty oraz jej cenie zostanie niezwłocznie wysłane do wszystkich 
Wykonawców po zakończeniu pracy komisji przetargowej oraz zostanie wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpią przesłanki 
określone w art. 93 Ustawy 

 
 

Rozdział V 
Uwagi końcowe 

 
§ 23.Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
         treści umowy 

1. Umowa zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

 
§ 24. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po  
         zakończeniu przetargu w celu  zawarcia umowy ( art. 94 Ustawy) 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryterium wyboru ofert. 

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w  
sprawie niniejszego zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy. 

4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy po 7 dniach od czasu ogłoszenia 
wyników postępowania i ich uprawomocnienia się, w terminie nie dłuższym niż termin związania 
ofertą 

5. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się w terminie 3 dni od momentu 
powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić kwestie konieczne do sprawnego zawarcia 
umowy 

 
§ 25. Rażąco niska cena 
      Zamawiający dokona oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę wg zasad określonych w art. 90 
Ustawy Pzp. 

 Oferta z rażąco niską ceną. 
1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

2) Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, 
wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność 
projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

 
 
§ 26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 
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2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust.2, 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. 

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.1 i 2 wnosi się 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. 

 

§ 27. Postanowienia końcowe: 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r.-Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759 ze 
zmianami) oraz przepisy kodeksu cywilnego.  
 
§ 28. Załączniki do specyfikacji 
 

- Załącznik Nr 1  -  Formularz oferty 
 - Załącznik Nr 2  -  Formularz oceny technicznej przedmiotu zamówienia 

- Załącznik Nr 3  -  Oświadczenie 
  - Załącznik Nr 4 -  Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień    
       odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 
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         Załącznik Nr 1 do siwz 
 
Nazwa  i  siedziba  Oferenta 
_____________________________ 
_____________________________ 
RHB _________________________ 
REGON  ______________________ 
Bank : ________________________ 
Nr rach. :  _____________________ 
 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
*STARKOM* - Spółka z o.o.  
ul.  Tczewska 22 
83 – 200 Starogard Gdański 

 
 
 

O F E R T A 
 
 
 
1. Odpowiadając  na  zaproszenie do przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pojemników na odpady ,  

ogłoszonego w BZP nr _____ z dnia ______________ poz._____________, oferujemy: 
 
 

Zadanie 1: Pojemniki plastikowe na odpady: 
 a) Pojemniki dwukołowe o pojemności 80 litrów 

- Cena  ( netto ) przedmiotu zamówienia  wynosi za 1 szt.. - _______________________   zł 
- Cena  ( brutto ) przedmiotu zamówienia  wynosi za 1 szt. - ________________________ zł 

b) Pojemniki dwukołowe o pojemności 120 litrów 
- Cena  ( netto ) przedmiotu zamówienia  wynosi za 1 szt. - _______________________   zł 
- Cena  ( brutto ) przedmiotu zamówienia  wynosi za 1 szt. - ________________________ zł 

 c) Pojemniki dwukołowe  o pojemności 240 litrów 
- Cena  ( netto ) przedmiotu zamówienia  wynosi za 1 szt. - _______________________   zł 
- Cena  ( brutto ) przedmiotu zamówienia  wynosi za 1 szt. 

 d) Pojemniki dwukołowe  o pojemności 360 litrów 
- Cena  ( netto ) przedmiotu zamówienia  wynosi za 1 szt. - _______________________   zł 
- Cena  ( brutto ) przedmiotu zamówienia  wynosi za 1 szt. - ________________________ zł 

 e) Pojemniki czterokołowe o pojemności 660 litrów 
- Cena  ( netto ) przedmiotu zamówienia  wynosi za 1 szt. - _______________________   zł 
- Cena  ( brutto ) przedmiotu zamówienia  wynosi za 1 szt. - ________________________ zł 

 f) Pojemniki czterokołowe o pojemności 1100 litrów 
-  Cena  ( netto ) przedmiotu zamówienia  wynosi za 1 szt. - _______________________   zł 
- Cena  ( brutto ) przedmiotu zamówienia  wynosi za 1 szt. - ________________________ zł 

 
 

Zadanie 2: Pojemniki metalowe ocynkowane  na odpady: 
 
 a) Pojemniki metalowe o pojemności 1100 litrów z półokrągłą dzieloną pokrywą na odpady 
    komunalne w ilości  

-  Cena  ( netto ) przedmiotu zamówienia  wynosi za 1 szt.  - _______________________   zł 
       -  Cena  ( brutto ) przedmiotu zamówienia  wynosi za 1 szt. - ________________________ zł 
b) Pojemniki metalowe dwukołowe o pojemności 110 litrów  
      -   Cena  ( netto ) przedmiotu zamówienia  wynosi za 1 szt. - _______________________   zł 
      -   Cena  ( brutto ) przedmiotu zamówienia  wynosi za 1 szt. - ________________________ zł 
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2. Opis  techniczny przedmiotu  zamówienia  (wymagania (parametry) techniczne jakim muszą odpowiadać 

oferowane pojemniki na odpady)  zawiera  załącznik Nr 2 do  oferty. 
 
3. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  nie  wnosimy  

do  niej   zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty 
 
4.    Oświadczamy,  że  uważamy  się  związani  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  Specyfikacji  Istotnych    
       Warunków  Zamówienia   
 
5 .  Oświadczamy,  że oferowane pojemniki na odpady spełniają  wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte  
       w Specyfikacji   Istotnych Warunków Zamówienia  
 
6.  Załącznikami  do  niniejszej  oferty   są  : 
 
 Formularz oceny technicznej przedmiotu zamówienia, według załącznika Nr 2 do SIWZ,   
 Oświadczenie w trybie art. 22, ust 1 UZP, według załącznika Nr 3 do SIWZ, 
 Dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego, 
 Pisemne pełnomocnictwo osób do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,  
 Zaświadczenie  z  Urzędu Skarbowego,  
 Zaświadczenie  z  ZUS, 
 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego 

lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy, 
 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, 
 Wykaz zrealizowanych zamówień, według załącznika Nr 4 do SIWZ, 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________         
 ________________________________________________   
     
 
 
 
 
_________________________,  dn. ________________________ 
             (miejscowość) 
 
 
 
       

        
  
 _________________________________________________
  ( podpis przedstawiciela Wykonawcy) 
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                  Załącznik  nr 2 do SIWZ 
 

9. Wymagania (parametry) techniczne jakim muszą odpowiadać oferowane pojemniki na odpady 
 

L.p             Wymagania techniczne Zamawiającego 
 

Parametr 
wymagany 

Oświadczenie
Wykonawcy 

1. 
 
Zadanie 1: Pojemniki plastikowe  na odpady  
 

  

a)  Pojemniki dwukołowe o pojemności 80 litrów   
- wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu 

niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) p/w  

-  dwukołowy system jezdny p/w  
-  na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” p/w  
-  posiadające atest PZH- dołączyć atest p/w  
- wykonane zgodnie z normą EN-840  2012  – dołączyć certyfikat p/w  
- posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1  – dołączyć certyfikat nie 

starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty   p/w  

- znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 
muszą być wytłoczone na pojemniku p/w  

- na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) 
wytłoczone metodą termo druku p/w  

-  pojemniki nowe p/w  
-  kolor zielony wg. palety  RAL 6011 p/w  
-  dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z 

opisem p/w  

a) Pojemniki dwukołowe o pojemności 120 litrów   
- wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu 

niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) p/w  

-  dwukołowy system jezdny p/w  
- przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami 

wzmacniającymi na całej wysokości korpusu   

-  na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” p/w  
-  posiadające atest PZH- dołączyć atest p/w  
- wykonane zgodnie z normą EN-840 a 2012 a  – dołączyć certyfikat p/w  
- posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1  – dołączyć certyfikat nie 

starszy niż jeden  rok od daty złożenia oferty   p//w  

- znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 
muszą być wytłoczone na pojemniku p/w  

- na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) 
wytłoczone metodą termo druku p/w  

-  pojemniki nowe p/w  
-  kolor zielony wg. palety  RAL 6011 p/w  
-  dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z 

opisem p/w  

b) Pojemniki dwukołowe o pojemności 240 litrów   
- wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu 

niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) p/w  

-  dwukołowy system jezdny p/w  
- przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami 

wzmacniającymi na całej wysokości korpusu   

-  na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” p/w  
-  posiadające atest PZH- dołączyć atest p/w  
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- wykonane zgodnie z normą EN-840 a 2012 a  – dołączyć certyfikat p/w  
- posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1  – dołączyć certyfikat nie 

starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty   p/w  

- znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 
muszą być wytłoczone na pojemniku p/w  

- na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) 
wytłoczone metodą termo druku p/w  

-  pojemniki nowe p/w  
-  kolor zielony wg. palety  RAL 6011 p/w  
- dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z 

opisem   

c) Pojemniki dwukołowe o pojemności 360 litrów   
- wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu 

niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) p/w  

-  dwukołowy system jezdny p/w  
- przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami 

wzmacniającymi na całej wysokości korpusu p/w  

-  na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” p/w  
-  posiadające atest PZH- dołączyć atest p/w  
- wykonane zgodnie z normą EN-840 a 2012 a  – dołączyć certyfikat p/w  
- posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1  – dołączyć certyfikat nie 

starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty   p/w  

- znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 
muszą być wytłoczone na pojemniku p/w  

- na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) 
wytłoczone metodą termo druku p/w  

-  pojemniki nowe p/w  
- kolor zielony wg. palety  RAL 6011   
- dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z 

opisem   

d)  Pojemniki czterokołowe o pojemności 660 litrów   
- wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu 

niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD p/w  

-  czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół p/w  
-  przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami 

wzmacniającymi na całej wysokości korpusu p/w  

- na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORACEGO POPIOŁU” p/w  
-  posiadające atest PZH – dołączyć atest p/w  
- wykonane zgodnie z norma EN-840 a 2012  – dołączyć certyfikat p/w  
- posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1  – dołączyć certyfikat nie 

starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty   p/w  

- znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 
muszą być wytłoczone na pojemniku p/w  

- na korpusie białe logo ( wg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) 
wytłoczone metodą termo druku p/w  

- pojemniki nowe p/w  
- kolor zielony wg. palety RAL6011 p/w  
- dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z 

opisem p/w  

e)  Pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów   
- wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu 

niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD p/w  

-  czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół p/w  
-  przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami p/w  
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wzmacniającymi na całej wysokości korpusu 
- na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORACEGO POPIOŁU” p/w  
-  posiadające atest PZH – dołączyć atest p/w  
- wykonane zgodnie z norma EN-840 a 2012  – dołączyć certyfikat p/w  
- posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1  – dołączyć certyfikat nie 

starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty   p/w  

- znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 
muszą być wytłoczone na pojemniku p/w  

- na korpusie białe logo ( eg. wzoru dostarczonego przez zamawiającego) 
wytłoczone metodą termo druku p/w  

- pojemniki nowe p/w  
- kolor zielony wg. palety RAL6011 p/w  

- dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z 
opisem p/w  

2. Zadanie 2: Pojemniki metalowe ocynkowane na odpady:    

a) Pojemniki metalowe ocynkowane o pojemności 1100 litrów z 
półokrągłą i dzieloną  pokrywą   

- fabrycznie nowe i ocynkowane ogniowo p/w  
 

- wykonane z blachy o grubości minimum 1,5 mm, a elementy nośne 
wykonane z blachy o grubości 4 mm p/w  

- konstrukcja mocna i zwarta, a jej elementy łączone za pomocą spawu p/w  
- ściany boczne, korpus, dno i pokrywy  pojemników wzmocnione wzdłużnymi 

przetłoczeniami o grubości 15 mm p/w  

- na przedniej ścianie pojemników wytłoczony napis STARKOM p/w  
- pokrywy i dno pojemników półokrągłe, pokrywa wykonana z  trzech części, 

jedna duża i dwie małe ( pokrywy uchylne i mocowane na zawiasach) p/w  

- pojemniki wyposażone w uchwyty, rączki odpowiednio wyprofilowane tak, 
aby nie uwierały obsługujących p/w  

- mechanizm jezdny wraz z płozami wzmacniającymi, odpowiednio 
wyprofilowanymi mocowany do dna pojemnika za pomocą śrub 
zabezpieczających przed kradzieżą 

p/w  

- mechanizm jezdny pojemnika wyposażony w cztery kółka skrętne  o 
średnicy 200 mm z hamulcem zamontowanym na minimum dwóch kółkach p/w  

- pojemniki dostosowane do rozładunku mechanicznego p/w  
- pojemniki przystosowane do urządzeń wsypowych samochodów 

stosowanych na terenie całego kraju p/w  

- pojemniki wykonane zgodnie z norma PN-EN-840-2 p/w  
- Pojemniki wyposażone w listwę grzebieniową umożliwiająca opróżnianie 

pojemnika za pomocą grzebienia wyładowczego na wrzutniku śmieciarki p/w  

- Wieniec górny pojemnika o średnicy minimum 30 mm wykonany z blachy  
grubości 3 mm p/w  

b) Pojemniki metalowe ocynkowane na kółkach o pojemności 110 litrów   
- fabrycznie nowe i  ocynkowane ogniowo p/w  
- wykonane z blachy ocynkowanej o grubości minimum 1 mm p/w  
- płaszcz pojemnika łączony z pozostałymi elementami poprzez tzw. zamek p/w  
- dno pojemnika odsadzone od podłoża minimum 25 mm p/w  
- pojemniki wyposażone w dwukołowy system jezdny o średnicy kół 200 mm p/w  
- Uchwyty boczne wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm. 

odpowiednio wyprofilowane, pozbawione ostrych krawędzi p/w  

- pojemniki wyposażone w uchwyty do opróżniania przez system 
grzebieniowy urządzenia śmieciarki p/w  
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Uwaga:   

1. Symbol p/w w kolumnie „Punktacja” oznacza: parametr obowiązkowo wymagany przez 
Zamawiającego. W przypadku spełnienia określonego wymagania należy w kolumnie „ 
Propozycje oferenta „ wpisać słowo: TAK.  

 
 
 
 
________________________ dnia, ____________.2014 r   
            (miejscowość)  

        
     ___________________________ 

         ( podpis Wykonawcy ) 
  



 19

         Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
     Oświadczenie 
 
 
O spełnieniu wymogów art.22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
9 lutego 2004 roku Nr 19, poz. 177). 
 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Zakup i 
dostawa pojemników na odpady” oświadczam, że: 

 
Ja:     ________________________________________________________ 
 
Zamieszkały:  ________________________________________________________ 
 
Reprezentując firmę: ________________________________________________________  
   ________________________________________________________ 
   ________________________________________________________ 
 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia 
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, a to oznacza, że: 

 
a) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody nie 

wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
b) w stosunku do nas nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości 
c) nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
d) nie skazano nas prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przekupstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

e) w stosunku do nas sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary, 

f) nie wykonywaliśmy czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie 
posługiwaliśmy się w celu sporządzenia ofert osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności 

g) nie złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 
h) wszystkie wymagane oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty 

potwierdzające spełnienie tych warunków zostały przez nie złożone, 
i) wnieśliśmy wadium 

 
 
 
 
 
 
_________________________, dn. ________.2014 r. 
     (miejscowość) 
  



     
               Załącznik Nr 4 do SIWZ 
  
 
 

(nazwa i adres wykonawcy) 
 
 
 

Wykaz min. czterech zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi 
zamówienia 

         
 
L.p. Odbiorca (nazwa i adres) Nazwa zadania Wartość dostawy 

brutto PLN / szt. 
Termin realizacji 

zadania 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
 
 
 
 

Podpis 
________________________________



 


