
 
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
               ul. Głowackiego 43, 24 – 170 Kurów 
               tel./ fax 081 880 88 03, tel. 081 880 88 04 

 
KRS:0000500543          NIP: 716-281-49-72   REGON: 061641562 

 

Kurów, 12.05.2022r. 
 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
dalej „IWZ” 

stanowiące zapytanie ofertowe na: 
 

„Dostawę worków z LDPE do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” 
 

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 
2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), zgodnie  
z art. 2 ust 1 pkt. 1 tejże ustawy. 
 
Część 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO               
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
24-170 Kurów 
ul. Bartosza Głowackiego 
 

NIP 716-281-49-72 
REGON 061641562 
 

Nr tel. 81 880 88 03 
Adres platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zuk_kurow 
 

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00- 15:00 
 
CZĘŚĆ 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków z LDPE do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych: 
 
Zamówienia podstawowe (gwarantowane): 
Worek na papier kolorze niebieskim: o pojemność 120 l i grubość folii – 0,06 mm. 
Z nadrukiem „PAPIER oraz nadruk wg wzoru- zał. Nr 1 do OPZ. 
Szacunkowa ilość: 7 000 szt.  

 
Worek na tworzywa sztuczne w kolorze żółtym: o pojemność 120 l i grubość folii 
– 0,06 mm, z nadrukiem „TWORZYWA SZTUCZNE” oraz nadruk wg wzoru-  
zał. Nr 1 do OPZ. 
Szacunkowa ilość: 30 000 szt.  

 
Worek na szkło w kolorze zielonym: o pojemności 120 l i grubość folii – 0,06 mm, 
z nadrukiem „SZKŁO” oraz nadruk wg wzoru- zał. Nr 1 do OPZ. 
Szacunkowa ilość: 8 000 szt. 
 
Worek na bioodpady w kolorze brązowym: o pojemności 120 l i grubość folii – 
0,06 mm, z nadrukiem „BIO” oraz nadruk wg wzoru- zał. Nr 1 do OPZ. 
Szacunkowa ilość: 5 000 szt.  
 
Worek na popiół w kolorze szarym: o pojemności 120 l i grubość folii – 0,06 mm, 
z nadrukiem „POPIÓŁ” oraz nadruk wg wzoru- zał. Nr 1 do OPZ. 
Szacunkowa ilość: 10 000 szt.  

https://platformazakupowa.pl/pn/zuk_kurow


 
Zamawiający w ramach prawa opcji przewiduje dostawę dodatkowo  
10 000 szt. worków (łączna ilość dla wszystkich kolorów worków),  
z zastrzeżeniem, że z prawa opcji może skorzystać w całości, części lub nie 
skorzystać z niego wcale, a Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń w 
stosunku do Zamawiającego. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w zał. Nr 3 do 
niniejszych IWZ. 

 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Kody według Wspólnego Słownika CPV:  

18930000-7- worki i torby 
19520000-7- wyroby z tworzyw sztucznych 

4. Termin realizacji zamówienia:  
a) podstawowego- od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022r. 
b) w ramach prawa opcji- w trakcie okresu trwania zamówienia podstawowego. 

 
Dostawa worków odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 8:00- 14:00 do 
siedziby Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia 
zapotrzebowania w formie telefonicznej bądź elektronicznej. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego 
od fizycznych uszkodzeń w ilościach zgłoszonych w zapotrzebowaniu przez 
Zamawiającego. 

 
CZĘŚĆ 3. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 20 dni.               
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania ofert. 
 
CZĘŚĆ 4.  WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
Część 5. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA    
Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę na elektronicznym formularzu oferty na 
platformie zakupowej (zwana dalej „platformą”)- profilu nabywcy Zamawiającego pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zuk_kurow. 
 

Część 6.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB ZE 
STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONYCH DO KONTAKTU  

1.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem platformy, a zapytania 
do treści niniejszych IWZ, Wykonawca winien przesłać za pomocą formularza 
elektronicznego do komunikacji- „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 

2.  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami  jest: 
-  w zakresie merytorycznym- Pan Piotr Kobus, tel. 696-429-116,  
-  w zakresie proceduralnym- Pani Izabela Gorczyca, tel. 81 880 88 03. 
 

CZĘŚĆ 7. INNE POSTANOWIENIA 
1.  Zamówienie prowadzone jest w języku polskim. 
2.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
3.  Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić bądź wycofać 

ofertę. 
4. Wykonawca przystępując do złożenia oferty w przedmiotowym 

postępowaniu oświadcza, że nie jest: 
1) wykonawcą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 wymienionego w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

https://platformazakupowa.pl/pn/zuk_kurow


wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835); 

2) wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę (Dz. U. poz. 835); 

3) wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 
217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę 
lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835). 

 

CZĘŚĆ 8. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1.  Ofertę należy sporządzić na formularzu elektronicznym zamieszczonym na 

platformie zakupowej- profil nabywcy ZUK Sp. z o.o. w Kurowie: 
www.platformazakupowa.pl/pn/zuk_kurow i przesłać ją w terminie do 
20.05.2022r. do godz. 09:00 za pomocą platformy Zamawiającego (adres jak 
wyżej). 

2. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert, które zostaną przesłane po terminie 
na ich składanie. 

 

CZĘŚĆ 9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1.  Jedynym kryterium oceny ofert (100%) jest cena ofertowa brutto, która winna 

uwzględniać  wszystkie koszty związane w z realizacją przedmiotu zamówienia,  
w tym m. in. koszty transportu do siedziby Zamawiającego, koszty ubezpieczenia 
pojazdu na czas transportu. Zamawiający spośród ofert niepodlegających 
odrzuceniu wybierze ofertę z najniższą ceną brutto za realizację zamówienia. 
Wykonawca przedstawi cenę jednostkową netto za 1 szt. worka. Cena 
jednostkowa jest stała do końca realizacji umowy- dotyczy zamówienia 
podstawowego (gwarantowanego) i w ramach prawa opcji, z zastrzeżeniem 
zapisów zawartych we wzorze umowy- zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

2.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert. 

3.  Dopuszcza się prowadzenie negocjacji w sprawie ceny oferty z Wykonawcą, 
który złożył najkorzystniejszą ofertę, szczególnie w przypadku, gdy przekracza 
ona wartość, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

4.  Zamawiający poprawi w ofercie:  
1)  oczywiste omyłki pisarskie;  
2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek;  
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z istotnymi warunkami 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
5.  Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:  

1)  jej treść nie odpowiada treści IWZ, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 3;  
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2)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

3)  została złożona przez Wykonawcę, który w okresie ostatnich 24 m-cy przed 
dniem składania ofert realizował zamówienie dla Zamawiającego w sposób 
nienależyty, w szczególności: 
- nie wykonał zamówienia w terminie umownym z przyczyn leżących po 

jego stronie; dostarczył towary o niewłaściwej jakości;  
- nie wywiązał się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi; wykonane 

zamówienie obarczone było wadą powodującą konieczność poniesienia 
przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych,  

- lub Zamawiający rozwiązał zawartą umowę z winy Wykonawcy.  
4)  Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie; 

6.  Zamawiający może unieważnić zamówienie, jeżeli:  
1)  nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;  
2)  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższać 

będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia; 

3)  wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego;  

4)  zamówienie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 
umowy;  

5)  w wyniku złożenia ofert dodatkowych zostaną złożone oferty o takiej samej 
cenie; 

6)  bez wskazania przyczyny; 
7.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 

że zostaną złożone dwie lub więcej ofert z tą samą ceną, Zamawiający wezwie 
wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty do złożenia ofert 
dodatkowych.  

8. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz  
o ofertach odrzuconych lub o unieważnieniu zamówienia. 

9.  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia 
umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, z zastrzeżeniem pkt 
6 ppkt 2 niniejszej części. 

 
CZĘŚĆ 11. ZAWARCIE UMOWY 
1.  Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie 

umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych IWZ. 
2.  Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich 

złotych.  
3.  Do umowy stosowane będą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.). 
 
CZĘŚĆ 12. ZAŁĄCZNIKI 
1.  Wzór umowy 
2.  Klauzula informacyjna 
3. Opis przedmiotu zamówienia 


