Ogłoszenie nr 500306712-N-2018 z dnia 27-12-2018 r.
Gmina Pawłów: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pawłów w 2019 roku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 652046-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pawłów, Krajowy numer identyfikacyjny 29101058200000, ul. Pawłów 56a ,
27225 Pawłów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 721 670, e-mail
sekretarz@gmina-pawlow.pl, faks 412 721 679.
Adres strony internetowej (url): https://pawlow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Pawłów w 2019 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RROŚ.271.2.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pawłów. W
chwili powstania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK) na
terenie gminy Pawłów, przedmiot zamówienia obejmował będzie odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących również z tego punktu. Odbiorem
od mieszkańców zostaną objęte:  odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny
(zmieszane odpady komunalne, w tym zużyte tekstylia),  odpady komunalne zbierane w
sposób selektywny „u źródła” z podziałem na frakcje: • papier i tektura; • szkło; • tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale; • odpady biodegradowalne (z wyłączeniem
trawy i gałęzi); • popiół;  odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swój rozmiar nie

mogą być zbierane w typowych pojemnikach i/lub workach na odpady, m.in. stare meble,
dywany, wykładziny itp.,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, m.in. lodówki, pralki,
telewizory itp.,  odpady niebezpieczne, m.in. farby, lakiery, opakowania po farbach,
lakierach i rozpuszczalnikach, świetlówki, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, 
zużyte opony (z samochodów osobowych i maszyn rolniczych),  odpady budowlane i
rozbiórkowe, m.in.: okna, folie rolnicze, papa, styropian i wełna mineralna. W chwili
powstania PSZOK odbiorem zostaną objęte:  odpady komunalne zbierane w sposób
selektywny z podziałem na frakcje: tektura i papier; szkło; tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe,  odpady wielkogabarytowe,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 zużyte opony (z samochodów osobowych i maszyn rolniczych),  odpady budowlane i
rozbiórkowe, m.in.: papa, styropian i wełna mineralna, folie porolnicze,  odpady
niebezpieczne, m.in.: farby, lakiery, opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
świetlówki, baterie i akumulatory, przeterminowane leki,  odpady zielone. Zamawiający
informuje, że zapewni obsługę przyjmowania odpadów w PSZOK. Stosownie do art. 29 ust.
3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji umowy w sprawie zamówienia
publicznego, osoby wykonujące czynności w zakresie odbioru i transportu odpadów
komunalnych, tj.: a) kierowcy - ładowacze, b) logistyk. zatrudnione były przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia
zawiera SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90513100-7, 90512000-9, 90533000-2, 90514000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 537240.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZIELIŃSKI” Zbigniew
Zieliński
Email wykonawcy: liderbus@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Klasztorna 27a
Kod pocztowy: 26-035
Miejscowość: Raków
Kraj/woj.: świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1013472.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1013472.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1013472.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

