
Ogłoszenie nr 510412379-N-2021 z dnia 04.02.2021 r.

Gmina Skoroszyce: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce w okresie od 1
stycznia 2021r. 28 lutego 2021 r.

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: 767258-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Skoroszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53141294100000, ul. ul. Powstańców Śląskich  17, 48-320 
Skoroszyce, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4318505 w. 36, e-mail inwestycje@skoroszyce.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.skoroszyce.pl , www.bip.skoroszyce.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce w okresie od 1 stycznia 2021r. 28 lutego
2021 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.8.2020.IBK

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:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych oraz ich transport - od
właścicieli wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Skoroszyce – w okresie
zamówienia i przekazanie odebranych odpadów do zagospodarowania w wybranej przez Wykonawcę instalacji do
przetwarzania odpadów, wskazaną w ofercie. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie odpadów do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 3.
Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych musi być zgodne z hierarchią postępowania z odpadami określoną w
art. 4 ust. 1 Dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE. 4. Dostawie worków LDPE : • koloru żółtego
oznaczonych napisem "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE", o poj. 120l. nie więcej niż 3 000 szt. na miesiąc; • koloru
niebieskiego oznaczonych napisem "PAPIER" o poj. 120l. nie więcej niż 3 000 szt. na miesiąc; • koloru zielonego
oznaczonych napisem "SZKŁO" o poj. 80l. dla właścicieli budynków jednorodzinnych i nieruchomości niezamieszkałych
nie więcej niż 2 000 szt. na miesiąc Powyższe ilości są ilościami maksymalnymi. 5. Dostawie, pojemników w ilości 11 szt.
o poj. 3.0 m3 w kolorze zielonym, na odpady opakowaniowych ze szkła (bezbarwne i kolorowe) z napisem,, SZKŁO" oraz
ich ustawieniu na terenie Gminy Skoroszyce w miejscach ogólnodostępnych przy nieruchomościach wielorodzinnych(
pojemniki należą do Wykonawcy). Zgodnie z załącznikiem nr 1. 6. Obsłudze Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Skoroszycach przy ul. Nyskiej 11, polegającej na odbiorze, zagospodarowaniu i transporcie
zebranych w pojemnikach segregowanych odpadów komunalnych wskazanych w Uchwale Rady Gminy Skoroszyce
Nr/XV/136/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 7. Ustawieniu
kontenera na gruz w ilości 1 szt. o poj. 7m3 na terenie PSZOK przy ul. Nyskiej 11 w Skoroszycach, oraz odbiorze pełnego
na zasadzie wymiany. Z częstotliwością: - gruz nie rzadziej niż raz na miesiąc 8. Ustawieniu pojemnika na bioodpady w
ilości 2 szt. o poj. 1100l. oraz odbiorze. Z częstotliwością: - bioodpady nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. 9.
Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania całości odpadów komunalnych wytworzonych na
nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Na nieruchomościach nie zamieszkałych zgodnie z zadeklarowaną
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ilością pojemników. 10. Wykonawca zobowiązany jest opracować na podstawie informacji przekazanej przez
Zamawiającego oraz uwzględniając postanowienia obowiązujących na terenie Gminy Skoroszyce, aktów prawa
miejscowego harmonogram odbioru odpadów komunalnych, obowiązującym w trakcie trwania umowy. 11. Wykonawca
wykona przedmiot zamówienia w terminie od dnia 01 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021. W pierwszym miesiącu
wykonania zamówienia rozpocznie odbiór wszystkich odpadów, nie później niż do 10 stycznia 2021r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90533000-2, 90514000-2

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: 05/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 200845.51
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 Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. z o.o. w Nysie
Email wykonawcy: ekom@ekom.com.pl
Adres pocztowy: ul.Piłsudskiego 32
Kod pocztowy: 48-303
Miejscowość: Nysa
Kraj/woj.: opolskie

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 216913.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 216913.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 216913.15
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

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/a6ac8943-33a8-46bf-8af7-e64d...

2 z 3 2021-02-04, 09:55



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.
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