
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2022r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070453336

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kabaty 2

1.5.2.) Miejscowość: Żywiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beskid@beskidzywiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.beskidzywiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.beskidzywiec.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2022r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae4bec2f-4c3d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00330700/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-27 09:40
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008142/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2022r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00280286/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZS-344/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 325360,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów:
a) worki foliowe o wym. 700mm x 1050mm ŻÓŁTE, grubość: HDPE – 0,02 mm, LDPE – 0,035
mm, worki ze zgrzewem (lub otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym zawieszenie
worka na stojaku z zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania worka umieszczoną w
zakładce worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być konfekcjonowane nie w
rolkach, pakowane po 200-500 szt.), nadruk flexo: 1-kolorowy, 1-stronny, potrójny (raport co 35
cm) 
worki na 2 rodzaje surowców wtórnych (metal, plastik), wymagana wytrzymałość worka przy
obciążeniu – 15 kg - 1 000 000 szt.
b) worki foliowe o wym. 700mm x 1050mm NIEBIESKIE, grubość: HDPE – 0,02 mm, LDPE –
0,035 mm, worki ze zgrzewem (lub otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym
zawieszenie worka na stojaku z zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania worka
umieszczoną w zakładce worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być
konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane po 200-500 szt.) nadruk flexo: 1-kolorowy, 1-stronny,
potrójny (raport co 35 cm) 
worki na papier, wymagana wytrzymałość worka przy obciążeniu – 15 kg - 300 000 szt.
c) worki foliowe o wym. 500mm x 1050mm (folie zielone półprzeźroczyste, umożliwiające szybką
ocenę zawartości), grubość: HDPE – 0,03 mm, LDPE – 0,05 mm, worki ze zgrzewem (lub
otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym zawieszenie worka na stojaku z
zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania worka umieszczoną w zakładce worka
(worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane
po 200-500 szt.), nadruk flexo: 1-kolorowy, 1-stronny, potrójny (raport co 35 cm) 
worki na opakowania szklane, wymagana wytrzymałość worka przy obciążeniu – 20 kg - 360
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000 szt. 
d) worki foliowe 240 L przeźroczyste o wym. 1250mm x 1450mm, grubość: HDPE –0,025 mm,
LDPE - 0,04 mm, worki ze zgrzewem (lub otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym
zawieszenie worka na stojaku z zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania worka
umieszczoną w zakładce worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być
konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane po 200-500 szt.), nadruk flexo: 1-kolorowy, 1-
stronny, potrójny (raport co 40 cm), wymagana wytrzymałość worka przy obciążeniu – 30 kg - 3
600 szt. 
e) worki foliowe LDPE czarne na odpad balastowy o wym.:750mm x 1050mm x 0,07mm , worki
ze zgrzewem (lub otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym zawieszenie worka na
stojaku z zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania worka umieszczoną w zakładce
worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być konfekcjonowane nie w rolkach,
pakowane po 200-500 szt.), nadruk flexo: 1-kolorowy, 1-stronny, podwójny (raport co 40cm) - 50
000 szt.
f) worki foliowe na odpady biodegradowalne o wym.:700mm x 1050mm (folie brązowe
półprzeźroczyste), grubość: HDPE –0,055 mm, LDPE - 0,07 mm 
worki ze zgrzewem (lub otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym zawieszenie
worka na stojaku z zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania worka umieszczoną w
zakładce worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być konfekcjonowane nie w
rolkach, pakowane po 200-500 szt.), nadruk flexo: 1-kolorowy, 1-stronny, podwójny (raport co
40cm) wymagana wytrzymałość worka przy obciążeniu – 20 kg - 5 000 szt.
g) worki foliowe LDPE czerwone na odpady medyczne o wym. 700mm x 1050mm x 0,055mm ,
worki ze zgrzewem (lub otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym zawieszenie
worka na stojaku z zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania worka umieszczoną w
zakładce worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być konfekcjonowane nie w
rolkach, pakowane po 200-500 szt.) ,nadruk flexo: 1-kolorowy, 1-stronny, podwójny (raport co
40cm) - 6 000 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 400192,80 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 544570,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 400192,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NIDEX NIEDZIELSCY Sp.
Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8120004559

7.3.3) Ulica: ul. H. Lewandowicz 6

7.3.4) Miejscowość: Garbatka Letnisko

7.3.5) Kod pocztowy: 26-930

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 400192,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
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