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OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

o wartości zamówienia powyżej 130 000 zł  

i nieprzekraczającej kwoty równowartości 215 000 euro 

 

BZP: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00144872 z dnia 2022-05-04. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" 

ul. Konwaliowa 1,  

 81–651 Gdynia  

tel/fax: 58 624 66 11, 58 624 45 99 

e-mail: sekretariat@kzg.pl 

adres strony: http://kzg.bip.gov.pl 

 

Nazwa zamówienia publicznego w trybie podstawowym  

bez przeprowadzenia negocjacji: 

 

Modernizacja i rozbudowa systemu zbiórki komunalnych odpadów 

niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych  

z terenu 8 gmin (ok. 470 tys. osób) 
Kod CPV:  

44211100-3 – Budynki modułowe i przenośne; 

 

1. Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z formularzem ofertowym można 

pobrać ze strony 

https://kzg.bip.gov.pl [Ogłoszenia i przetargi] 

2. Krótki opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa systemu zbiórki komunalnych 

odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu 8 gmin 

zamieszkałych przez ok. 470 tys. osób. 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zgodnie z ustawą o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) realizuje w imieniu 

zrzeszonych w nim ośmiu gmin zbiórkę odpadów komunalnych niebezpiecznych 

pochodzących od mieszkańców oraz z placówek oświatowych i obiektów użyteczności 

publicznej. Zbiórka odpadów prowadzona jest w systemie pojemnikowym, objazdowym 

oraz poprzez stacjonarne kontenerowe punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych 

tzw. PZON, które stanowią element punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

tzw. PSZOK. 

W ramach modernizacji istniejącego systemu, Związek zakupi trzy specjalistyczne 

kontenery  

 

3. Zamówienia obejmuje: 

a) Dostawę trzech jednakowych fabrycznie nowych kontenerów o konstrukcji stalowej 

oraz ich transport do istniejących punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, 

rozładunek i ustawienie na wskazanych przez Zamawiającego miejscach na terenie 

obecnie funkcjonujących PSZOK na obszarze gmin należących do Komunalnego 

mailto:sekretariat@kzg.pl
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Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, w których kontenery na odpady 

niebezpieczne są jednym z jego elementów.  

Schematyczny rysunek kontenera znajduje się w Załączniku Nr 3 do SWZ. 

b) Wypoziomowanie terenu w miejscu ustawienia każdego z kontenerów przed ich ustawieniem; 

c) Zabezpieczenie miejsc ustawienia kontenerów zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż; 

d) Rozładunek i ustawienie kontenerów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; 

e) Wykonanie i dostarczenie rysunków technicznych z opisem konstrukcji każdego kontenera 

w formie pisemnej (papier) w ilości 1 egzemplarza dla każdego kontenera; 

f) Dostarczenie Zamawiającemu dla każdego kontenera odrębnie protokołów wymaganych przez 

przepisy prawa prób i sprawdzeń instalacji elektrycznej, atestów dla materiałów kwaso- i 

zasadoodpornych, z których została wykonana podłoga kontenerów; 

 

4. Zamówienie nie jest podzielone części. 

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

6. Zamówienie będzie realizowane w terminie nie późniejszym niż 18 tygodni i nie 

wcześniejszym niż 17 tygodni od dnia podpisania umowy (w osiemnastym tygodniu od 

dnia podpisania umowy). 

7. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnej z ustawą Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) i SWZ. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, wynikającej z odrębnych przepisów, 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie 

zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 

r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

8. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych (art. 118 ustawy Pzp).  

9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą:   

1) że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 

108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2) spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 7 pkt. 2) i 3) 

powyżej.  

10. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  
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11. Oferty niepodlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów 

oceny oferty: 

Część I  

1) Cena - Ci – cena brutto 1 kontenera [zł/szt.] – maksymalna liczba punktów – 60; 

2) Gwarancja  - G maksymalna liczba punktów – 40; 

 

Ogólnej oceny ofert dokona się poprzez zsumowanie punktów uzyskanych przez 

Wykonawców wg poszczególnych kryteriów: P = C + G 

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, dla której wyliczona wartość P będzie najwyższa. 

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz 

przedstawienia informacji dodatkowych dotyczących treści złożonych ofert. 

12.  Zamawiający przekazuje link do postępowania: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Edytuj/b9502a0c-31d9-4702-a275-

4d4bf1f5b949 

Dane postępowanie można też wyszukać na Liście wszystkich postępowań w 

miniPortalu. 

13. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby (art. 118 ust.3 ustawy pzp), 

przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o  informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2021 poz. 670). 

14. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

15. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

16. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie http://miniportal.uzp.gov.pl/. 

17. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. 2020 r. poz. 1913), Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoznacznym 

oznaczeniem, że „Załącznik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

18. Oferty zgodne z formularzem ofertowym należy składać w terminie do dnia 12.05.2022 r. 

do godz. 1000 za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, 

w szczegółach danego postępowania. 

19. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.05.2022 r. o godz.1200. 

20. Oferta pozostaje ważna przez 30 dni od terminu składania ofert tj. do 10 czerwca 2022 r. 

21. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli oferta z najniższą 

ceną przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

http://miniportal.uzp.gov.pl/
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22. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane [art. 310 ustawy Pzp]. 

23.  Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 

24.  Zamówienie nie obejmuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

25. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 


