
Ogłoszenie nr 510276351-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.

Gmina Rytwiany: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rytwiany do
Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Rzędów 40

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: 632666-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rytwiany, Krajowy numer identyfikacyjny 83040972600000, ul. ul. Staszowska  15,
28-236  Rytwiany, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 864 79 30, e-mail
rytwiany@rytwiany.com.pl, faks 15 864 79 35.
Adres strony internetowej (url): www.rytwiany.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rytwiany do Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Rzędów 40

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IŚ.7031.1.2019.PK
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:

Opis przedmiotu zamówienia: odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z cmentarzy, z
koszy ulicznych, z koszy parkowych, z koszy przy przystankach autobusowych, oraz ich
transport i przekazanie do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Rzędów 40,
28-142 Tuczępy – tj. Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - dawnej Regionalnej
Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu 5 W przypadku awarii Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, Wykonawca przekazywał będzie odpady do
zastępczej instalacji, która obsługuje Region 5 tj. Promnik ul. Św. Tekli, 26-067 Strawczyn. 1.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/2c4414e2-4f3a-4b0f-b351-c4f1...

1 z 3 2019-12-18, 09:23



Na przedmiot zamówienia składa się zakres rzeczowy obejmujący: a. Odbieranie zmieszanych
odpadów komunalnych pochodzących bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, b. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących
bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, c. Odbieranie
selektywnie zebranych odpadów komunalnych z gminnych punktów selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, tzw. „gniazd”, d. Odbieranie odpadów gromadzonych w koszach
ulicznych, koszach przy przystankach autobusowych, koszach na terenach rekreacyjnych,
kontenerach usytuowanych przy cmentarzach, e. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon i chemikaliów z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy zgodnie z zapisami w Załączniku nr 7 do SIWZ, f. odpadów
budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z prac wykonywanych przez właściciela
nieruchomości w ilości 1m3 /rok, g. Dostarczanie na bieżąco właścicielom nieruchomości
zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów, h. Opracowywanie harmonogramów
odbierania odpadów z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
przekazywanie ich właścicielom nieruchomości, po uprzednim zatwierdzeniu przez
Zamawiającego, i. opracowania broszury informacyjno-edukacyjnej zawierającej informacje o
systemie gospodarki odpadami komunalnymi obowiązującym na terenie Gminy Rytwiany (w
tym zasady prawidłowej segregacji i postępowania z odpadami komunalnymi) w wersji
papierowej i elektronicznej oraz wydrukowania broszury (po uprzednim zatwierdzeniu przez
Zamawiającego projektu broszury) w ilości 2000 sztuk, dostarczenia broszur w wersji
papierowej do każdej nieruchomości zamieszkałej (około 1750 szt.) i do siedziby
Zamawiającego (około 250 szt.) oraz w wersji elektronicznej do Zamawiającego, w terminie 30
dni od dnia podpisania umowy, Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli
nieruchomości oraz zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji zebranych odpadów
komunalnych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje kontrolę właścicieli nieruchomości w zakresie
realizacji zadeklarowanej formy zbierania odpadów komunalnych i informowanie
Zamawiającego o nieprawidłowościach. Wykonawca otrzyma w dniu podpisania umowy od
Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej wykaz nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, z których odbierane będą stałe odpady komunalne, utworzony na podstawie
złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3. Za
szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
Załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 90500000-2 Usługi związane z odpadami, 90511000-2
Usługi wywozu odpadów, 90512000-9 Usługi transportu odpadów, 90513100-7 Usługi wywozu
odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 6. Uwarunkowania dotyczące zamówienia:
a. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, b. Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej, c. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy pzp, d. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych, e. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych, f. Zamawiający
nie przewiduje aukcji elektronicznej, g. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp, 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp
Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę
wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia, tj. kierowców pojazdów, osób zajmujących się załadunkiem/rozładunkiem
odpadów komunalnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymagania przez zobowiązanie Wykonawcy do
przedłożenia wykazu osób, które będą wykonywać w/w czynności na rzecz Zamawiającego oraz
dokumentów potwierdzających ich zatrudnienie zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). W
przypadku ujawnienia w trakcie kontroli niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia
pracowników na umowę o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości określonej w
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projekcie umowy (Zał. Nr 8 do 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, 90512000-9, 90513100-7

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający Gmina Rytwiany, z siedzibą ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany w oparciu o
przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i transport odpadów
komunalnych z terenu Gminy Rytwiany do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z
o.o. Rzędów 40” Uzasadnienie:Do przedmiotowego postępowania złożono 3 oferty. Zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 290.000,00zł i taką informację przekazał na
otwarciu ofert. W toku badania złożonych w niniejszym postępowaniu ofert ustalono, ze wartość
oferty z najniższą ceną tj. kwotą 426,60 zł/Mg, przy uwzględnieniu szacowanych ilości
wytwarzanych odpadów komunalnych, objętych przedmiotowym zamówieniem, wskazanych w
SIWZ oraz zaoferowanej ceny brutto za 1 Mg (jedną tonę) odebranych odpadów komunalnych,
stanowi cenę ogółem brutto 469.260,00 zł i przewyższa kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej
kwoty.

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.
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