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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60496-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
2018/S 028-060496

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Obroki 14
Katowice
40-833
Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Manowska
Tel.:  +48 323587645
E-mail: przetargi@mpgk.com.pl 
Faks:  +48 323587661
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpgk.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mpgk.com.pl
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 prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i segregowane na potrzeby MPGK Sp.
z .o.o. w Katowicach
Numer referencyjny: PN/2/2018

II.1.2) Główny kod CPV
34928480

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:przetargi@mpgk.com.pl
www.mpgk.com.pl
www.mpgk.com.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i
segregowane na potrzeby MPGK Sp. z .o.o. w Katowicach, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

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:
Zadanie nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: MPGK Sp. z o.o., ul. Obroki 140, 40-833 Katowice dla zadania Nr 1.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa pojemników na odpady zmieszane – o pojemności 120 l – 500 szt.
Dostawa pojemników na odpady zmieszane – o pojemności 240 l – 600 szt.
Dostawa pojemników na odpady zmieszane – o pojemności 360 l – 500 szt.
Dostawa pojemników na odpady segregowane – papier, o pojemności 240 l - 100 szt.
Dostawa pojemników na odpady segregowane – tworzywa sztuczne + metal, o pojemności 240 l - 100 szt.
Dostawa pojemników na odpady segregowane – szkło, o pojemności 240 l - 100 szt.
Dostawa pojemników na odpady segregowane – papier, o pojemności 360 l - 100 szt.
Dostawa pojemników na odpady segregowane – tworzywa sztuczne + metal, o pojemności 360 l - 100 szt.
Dostawa pojemników na odpady segregowane – szkło, o pojemności 360 l - 100 szt.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 4.1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) dla
zadania nr 1.
Od Wykonawcy, z którym będzie podpisana umowa wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy: MPGK Sp. z o.o., ul. Obroki 140, 40-833 Katowice dla zadania Nr 2 - szt. 500 (na odpady
komunalne),
30 szt. na odpady medyczne - dostawa do ZUO ul. Hutnicza 8, 40-241 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa pojemników na odpady zmieszane – o pojemności 770 l – 50 szt.
Dostawa pojemników na odpady zmieszane – o pojemności 1100 l – 500 szt.
Dostawa pojemników na odpady medyczne – o pojemności 1100 l – 30 szt.
Dostawa pojemników na odpady segregowane – papier, o pojemności 1100 l - 100 szt.
Dostawa pojemników na odpady segregowane – tworzywa sztuczne + metal, o pojemności 1100 l - 100 szt.
Dostawa pojemników na odpady segregowane – szkło, o pojemności 1100 l - 100 szt.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 4.2 i 4.2.1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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.2.12) 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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
dla zadania nr 2.
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Od Wykonawcy, z którym będzie podpisana umowa wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: MPGK Sp. z o.o., ul. Obroki 140, 40-833 Katowice dla zadania Nr 3.

II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa pojemników metalowych na odpady segregowane – papier, o pojemności 2,5 m3 - 100 szt.

Dostawa pojemników metalowych na odpady segregowane – tworzywa sztuczne + metal, o pojemności 2,5 m3 -
100 szt.

Dostawa pojemników metalowych na odpady segregowane – szkło, pojemności 2,5 m3 - 60 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4.3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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.2.12) 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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 11 000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych
00/100) dla zadania nr 3.
Od Wykonawcy, z którym będzie podpisana umowa wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 4
Część nr: 4
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pojemniki z w ramach realizacji zadania Nr 4 muszą być dostarczone i posadowione na terenie miasta Katowice
wg lokalizacji określonych w zamówieniu.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa i montaż na terenie miasta Katowice, fabrycznie nowych pojemników półpodziemnych na odpady

komunalne segregowane i zmieszane – min. 40 szt. maks.75 szt.– w tym pojemniki o pojemności 1,5 m3, 3,0

m3, 5,0 m3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4.4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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.2.12) 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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych 00/100) dla
zadania nr 4.
Od Wykonawcy, z którym będzie podpisana umowa wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

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

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

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144
ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia
w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy
– załącznik nr 5 do SIWZ. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze
umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
2.Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie
zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się
najkorzystniejsza, zgodnie z przyjętym kryterium.

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: 20/03/2018
Czas lokalny: 10:00

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: 20/03/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Oferty należy składać w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach ul. Obroki 140, 40-833 Katowice.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
następującychoświadczeń lub dokumentów:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
wpostępowaniu:
1. Aktualny 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, – złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty te składa każdy z tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę,którego dotyczą;
2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, – złożoną w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa każdy z tych Wykonawców, w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,którego dotyczą;
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu–
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; – złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
— złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
UZP
Warszawa
Polska

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
3.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu na adres poczty
elektronicznej:przetargi@mpgk.com.pl  przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
5.Terminy wniesienia odwołań, zgodnie z art. 182 ustawy Pzp:
6.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. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.6.1 i 19.6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystępuje.
11. Uczestnicy postępowania odwoławczego ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2018
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