Ogłoszenie nr 353856 - 2016 z dnia 2016-11-29 r.

Obrzycko: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA OBRZYCKO
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 331470-2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Obrzycko, krajowy numer identyfikacyjny 63125788000000, ul. Rynek 19,
64520 Obrzycko, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 61 2913187, 2913248, faks 612 913 248, e-mail
sekretarz@obrzycko.com
Adres strony internetowej (URL): www.obrzycko.biuletyn.net
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i
na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA OBRZYCKO
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
DRP.271.2.2016
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:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wskazanych w SIWZ
z nieruchomości położonych na terenie Miasta Obrzycko przez okres 2 lat (24 miesiące). Miasto zajmuje
powierzchnię 3,7 km2. Na dzień 30.06.2016 r. łącznie na pobyt stały i czasowy na terenie miasta
zameldowanych było 2445 osób (dane z Ewidencji Ludności). Według złożonych deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami szacuje się, że na terenie miasta zamieszkuje ok. 2115 mieszkańców

w 652 gospodarstwach domowych. Liczba zabudowy wielolokalowej 11 budynków. Usługa będzie polegała
na odbiorze zgromadzonych w sposób selektywny jak i zmieszany odpadów komunalnych w sposób
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wprowadzonego uchwałą nr XXV/441/12 Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki
odpadami dla województwa wielkopolskiego” na lata 2012-2017 i kolejnej uchwały na następne lata, która
zostanie uchwalona oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy, Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Obrzycko oraz uchwałą Rady Miasta Obrzycko w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Obrzycko (regulamin i
uchwała stanowią załącznik nr 8 i załącznik nr 8A do SIWZ).Ilość wytworzonych odpadów na terenie Miasta
Obrzycko nie jest zależna od Zamawiającego. Szacunkowa wielkość odpadów komunalnych i
segregowanych zebranych w ciągu roku wynosi 850 Mg. Ustalona ilości jest jedynie wartością szacunkową i
może ulec zmianie, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, uwzględniając ilość odpadów
wytworzonych przez mieszkańców. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór: 1.Zmieszanych
niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w workach, pojemnikach na nieruchomościach
,na których zamieszkują mieszkańcy i nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne;
2.Segregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w workach, pojemnikach na nieruchomościach
na których zamieszkują mieszkańcy ( gromadzonych w sposób selektywny ) podanych poniżej rodzajów
odpadów: - papier i tektura, - tworzywa sztuczne, metal – gromadzone łącznie jako odpady opakowaniowe
i inne surowce wtórne - szkło - odpadów komunalnych ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone odpady wielkogabarytowe - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - odpady budowlanoremontowe i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne Przedmiot zamówienia obejmuje również
wyposażenie przez Wykonawcę, właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej i wielolokalowej wg poniższych zasad: a/w pojemniki, worki do gromadzenia zmieszanych
odpadów komunalnych 120l,240l dla zabudowy jednorodzinnej, b/ w worki do selektywnej zbiórki tworzyw
sztucznych, metalu, szkła, papieru, tektury, odpadów biodegradowalnych dla zabudowy jednorodzinnej : tworzywa sztuczne i metale – worek 30l,60l,90l,120l koloru żółtego; - szkło – worek 30l,60l, 90l,120l koloru
zielonego; - papier, makulatura – worek 30l,60l, 120l koloru niebieskiego; - odpady biodegradowalne –
worek 30l,60l,120l koloru brązowego, c/ wyposażenie nieruchomości z zabudową wielolokalową z terenu
miasta w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych 240l,1100l, d/ wyposażenie
nieruchomości z zabudową wielolokalową w pojemniki do selektywnej zbiórki: - tworzywa sztuczne i metale
– pojemnik 120l ,240l koloru żółtego; - szkło – pojemnik 120l,240l koloru zielonego; - papier, tektura –
pojemnik 120l,240l koloru niebieskiego; - odpady biodegradowalne pojemnik 120l,240l koloru brązowego;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ),który określa przedmiot umowy, podstawowe obowiązki
Wykonawcy oraz szczegółowy sposób realizacji usługi oraz częstotliwość odbioru odpadów zawarty jest w
załączniku nr 9 do SIWZ . Wykaz nieruchomości wraz z szacunkową roczną ilością pojemników, worków i
liczbą zamieszkałych osób, z których przewiduje się odbieranie odpadów komunalnych zawarty jest w
załączniku nr 10 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90533000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT488040.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
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:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
SANUS ZAKŁAD HANDLOWO USŁUGOWY PAWEŁ KMIECIAK, sanus-wronki@wp.pl,
AL.WYZWOLENIA 65, 64-510, WRONKI, kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 549984.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 549984.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 549984.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.

