
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ogłasza przetarg nieograniczony na 

sukcesywną dostawę worków z folii LDPE i MDPE 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie , ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów, woj. mazowieckie, tel. 025 

7922311, faks 025 7922311. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.wegrow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o.. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa worków z folii LDPE i MDPE. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Worki maksymalnie transparentne przy jednoczesnym zachowaniu koloru: 1) Z folii 

LDPE w kolorze czarnym z nadrukiem: POZOSTAŁE ODPADY KOMUNALNE, PGK WĘGRÓW; grubość worków 0,05 mm; wymiary: 70 cm x 110 cm (120 l), 

w ilości 50.000 szt. 2) Z folii LDPE w kolorze niebieskim z nadrukiem: PAPIER, PGK WĘGRÓW; grubość worków 0,05 mm; wymiary: 70 cm x 110 cm (120 l), 

w ilości 15.000 szt. 3) Z folii MDPE w kolorze żółtym z nadrukiem: METAL, PGK WĘGRÓW; grubość worków 0,05 mm; wymiary: 70 cm x 110 cm (120 l), w 

ilości 7.000 szt. 4) Z folii LDPE w kolorze białym z nadrukiem: SZKŁO, PGK WĘGRÓW ; grubość worków 0,07 mm; wymiary: 60 cm x 90 cm (60 l), w ilości 

40.000 szt. 5) Z folii LDPE w kolorze niebieskim z nadrukiem: PGK WĘGRÓW grubość worków 0,05 mm; wymiary: 70 cm x 110 cm (120 l), w ilości 15.000 

szt. 6) Z folii LDPE w kolorze niebieskim z nadrukiem: PGK WĘGRÓW grubość worków 0,05 mm; wymiary: 60 cm x 80 cm (60 l), w ilości 10.000 szt. 7) Z folii 

LDPE w kolorze czarnym z nadrukiem: POPIÓŁ, PGK WĘGRÓW ,grubość worków 0,09 mm; wymiary: 60 cm x 80 cm (60 l), w ilości 12.000 szt. 8) Z folii 

LDPE w kolorze zielonym z nadrukiem: ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, PGK WĘGRÓW grubość worków 0,05 mm; wymiary: 70 cm x 110 cm 

(120 l), w ilości 3.000 szt. 9) Z folii MDPE w kolorze żółtym z nadrukiem: TWORZYWA SZTUCZNE, PGK WĘGRÓW ; grubość worków 0,05 mm; wymiary: 70 

cm x 110 cm (120 l), w ilości 20.000 szt. 10) Z folii MDPE w kolorze żółtym z nadrukiem: TWORZYWA SZTUCZNE I METALE, PGK WĘGRÓW; grubość 

worków 0,05 mm; wymiary: 70 cm x 110 cm (120 l), w ilości 50.000 szt. 11) Z folii LDPE w kolorze niebieskim z nadrukiem: PAPIER, GMINA LIW, PGK 



WĘGRÓW; grubość worków 0,05 mm; wymiary: 70 cm x 110 cm (120 l), w ilości 6.000 szt. 12) Z folii LDPE w kolorze białym z nadrukiem: SZKŁO, GMINA 

LIW, PGK WĘGRÓW ; grubość worków 0,07 mm; wymiary: 60 cm x 90 cm (60 l), w ilości 15.000 szt. 13) Z folii LDPE w kolorze czarnym z nadrukiem: 

POPIÓŁ, GMINA LIW, PGK WĘGRÓW grubość worków 0,09 mm; wymiary: 60 cm x 80 cm (60 l), w ilości 6.000 szt. 14) Z folii LDPE w kolorze czarnym z 

nadrukiem: POZOSTAŁE ODPADY KOMUNALNE, PGK WĘGRÓW 2012 (luzem, nie rolowane, w opakowaniach po 100 szt.) ; grubość worków 0,05 mm; 

wymiary: 70 cm x 110 cm (120 l), w ilości 25.000 szt. 15) Z folii LDPE w kolorze czarnym z nadrukiem: POZOSTAŁE ODPADY KOMUNALNE, GMINA LIW, 

PGK WĘGRÓW 2012 (luzem, nie rolowane, w opakowaniach po 100 szt.) ; grubość worków 0,05 mm; wymiary: 70 cm x 110 cm (120 l), w ilości 20.000 szt. 

16) Z folii LDPE w kolorze zielonym z nadrukiem: ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, GMINA LIW, PGK WĘGRÓW; grubość worków 0,05 mm; 

wymiary: 70 cm x 110 cm (120 l), w ilości 1.400 szt. 17) Z folii MDPE w kolorze żółtym z nadrukiem: TWORZYWA SZTUCZNE I METALE, GMINA LIW, PGK 

WĘGRÓW ; grubość worków 0,05 mm; wymiary: 70 cm x 110 cm (120 l), w ilości 20.000 szt. 18) Z folii LDPE w kolorze czarnym z nadrukiem: POPIÓŁ, PGK 

WĘGRÓW, WOREK PŁATNY grubość worków 0,09 mm; wymiary: 60 cm x 80 cm (60 l), w ilości 4.000 szt. 19) Z folii LDPE w kolorze czarnym z nadrukiem: 

POZOSTAŁE ODPADY KOMUNALNE, GMINA LIW, PGK WĘGRÓW, WOREK PŁATNY; grubość worków 0,05 mm; wymiary: 70 cm x 110 cm (120 l),w ilości 

6.000 szt. 20) Z folii LDPE w kolorze czarnym z nadrukiem: POZOSTAŁE ODPADY KOMUNALNE, PGK WĘGRÓW, WOREK PŁATNY; grubość worków 0,05 

mm; wymiary: 70 cm x 110 cm (120 l),w ilości 9.000 szt. Nadruk na workach powinien być wykonany zgodnie z szablonem stanowiącym Załącznik nr 6 SIWZ. 

Nie dopuszcza się nadruku ciągłego na workach. Perforacja pomiędzy workami musi pozwolić na łatwe oddzielanie worka od pakietu. Opakowanie worków ( 

rolka ) powinno zawierać 25 szt., a opakowanie zbiorcze 100 szt. (4 rolki) - nie dotyczy pkt 14 i 15.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.93.00.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : spełnia lub nie spełnia, w oparc iu o 

wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : spełnia lub nie spełnia, w oparc iu o 

wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : spełnia lub nie spełnia, w oparc iu o 

wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : spełnia lub nie spełnia, w oparciu o 

wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : spełnia lub nie spełnia, w oparciu o 

wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 



SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk.wegrow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie, ul. 

Gdańska 69, 07-100 Węgrów. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2011 godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie, ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów, pok. nr 13. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 


