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Ogłoszenie nr 500029100-N-2017 z dnia 15-09-2017 r.
Gmina Myszków: GOSPODARKA ODPADOWA REALIZOWANA PRZEZ GMINĘ
MYSZKÓW
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: 566752-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Myszków, Krajowy numer identyfikacyjny 151398497, ul. Kościuszki 26, 42-300
Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (34)3132682, e-mail
zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl, faks (34)3135029.
Adres strony internetowej (url): ww.bip.miastomyszkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
GOSPODARKA ODPADOWA REALIZOWANA PRZEZ GMINĘ MYSZKÓW
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.32.2017.PZ
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 wykonanie usługi pod nazwą: Gospodarka odpadowa
realizowana przez Gminę Myszków. 2. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert
częściowych przez Wykonawców. 3. W celu umożliwienia składania ofert częściowych
przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części: 1) część 1 zamówienia – opróżnianie i
utrzymywanie w należytym stanie koszy ulicznych, pojemników typu ASIK oraz zaopatrywanie
dystrybutorów w zestawy higieniczne typu Animals, należących do Gminy Myszków, wraz z
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transportem odpadów pochodzących z koszy i pojemników w miejsce unieszkodliwiania
odpadów; 2) część 2 zamówienia - likwidacja tzw. dzikich wysypisk śmieci, znajdujących się na
terenach należących do Gminy Myszków, wraz z transportem odpadów w miejsce odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów; 3) część 3 zamówienia - zbieranie nagromadzonych w workach
odpadów w ramach akcji Sprzątania Świata 2017, w tym akcji „Ludzie z klasą a ekologiczny
Savoir Vivre”, wraz z załadunkiem i transportem odpadów w miejsce odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów; 4) część 4 zamówienia - odbiór odpadów zielonych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Myszków w listopadzie 2017 roku, wraz z
transportem odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów; 5) część 5
zamówienia - odbiór stałych odpadów komunalnych z budynku Urzędu Miasta w Myszkowie,
przy ul. Kościuszki 26, wraz z transportem odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów. 4. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną, dwie, trzy, cztery lub pięć
części zamówienia, przy czym na daną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę. 5.
Opis przedmiotu zamówienia dla części 1: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi,
polegającej na: a) opróżnianiu koszy ulicznych i pojemników typu ASIK; b) transporcie
odpadów pochodzących z opróżniania koszy ulicznych i pojemników typu ASIK w miejsce
unieszkodliwiania odpadów oraz przekazaniu odpadów, zgodnie z przepisami określonymi w:
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), ustawie
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399 z późn. zm.), oraz Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami; c) utrzymaniu w
należytym stanie koszy ulicznych, pojemników typu ASIK i dystrybutorów wyposażanych w
zestawy higieniczne typu Animals; d) bieżącym zaopatrywaniu pojemników typu ASIK w worki
na nieczystości; e) bieżącym zaopatrywaniu dystrybutorów w zestawy higieniczne typu Animals
przez okres trwania umowy. 2) Gwarantowany, minimalny zakres zamówienia, który zostanie na
pewno zrealizowany, stanowiący zamówienie podstawowe, to: a) opróżnianie 352 sztuk koszy
ulicznych różnego typu, zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa, wraz z transportem
odpadów pochodzących z tych koszy w miejsce unieszkodliwiania odpadów, b) opróżnianie 33
sztuk pojemników typu ASIK na psie odchody, zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa,
oraz zaopatrywanie 33 sztuk dystrybutorów w zestawy higieniczne typu Animals, wraz z
transportem odpadów pochodzących z tych pojemników w miejsce unieszkodliwiania odpadów.
3) Zamawiający zastrzega, że opcjonalnie, w zależności od własnego wyboru, może dokonać
zwiększenia minimalnego zakresu wykonania usługi o: a) opróżnianie nieprzekraczającej ilości
53 sztuk koszy ulicznych różnego typu, zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa, wraz z
transportem odpadów pochodzących z tych koszy w miejsce unieszkodliwiania odpadów, b)
opróżnianie nieprzekraczającej ilości 5 sztuk pojemników typu ASIK na psie odchody,
zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa, oraz zaopatrywanie 5 sztuk dystrybutorów w
zestawy higieniczne typu Animals wraz z transportem odpadów pochodzących z tych
pojemników w miejsce unieszkodliwiania odpadów. 4) Maksymalny zakres zamówienia,
uwzględniający prawo opcji, to: a) opróżnianie 405 sztuk koszy ulicznych różnego typu,
zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa, wraz z transportem odpadów pochodzących z
tych koszy w miejsce unieszkodliwiania odpadów, b) opróżnianie 38 sztuk pojemników typu
ASIK na psie odchody, zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa, oraz zaopatrywanie 38
sztuk dystrybutorów w zestawy higieniczne typu Animals wraz z transportem odpadów
pochodzących z tych pojemników w miejsce unieszkodliwiania odpadów. 5) Prawo opcji jest
uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji
zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy
nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w poszerzonym zakresie, co
oznacza, że Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamówienia w ramach
prawa opcji będą realizowane po wykorzystaniu przez Zamawiającego zakresu zamówienia
podstawowego, według tych samych cen jednostkowych i tych samych zasad wykonywania

2017-09-15, 11:06

3 z 11

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/f3009e52-c6a7-4735-85c7-a8b...

usługi, jakie obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Warunkiem uruchomienia
prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie
skorzystania z prawa opcji, w jednoznacznie określonym zakresie opcji, który Wykonawca jest
zobowiązany zrealizować. 6) Realizacja usługi została szczegółowo opisana w załączniku nr 1
do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia wraz z zasadami wykonywania usługi i wymaganymi
standardami jakościowymi, które obowiązują przy jej wykonywaniu – część 1 zamówienia. 6.
Opis przedmiotu zamówienia dla części 2: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi
dotyczącej likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci, znajdujących się na terenach należących do
Gminy Myszków, polegającej na: a) zebraniu nagromadzonych na dzikich wysypiskach śmieci
odpadów, b) załadunku odpadów na środek transportu, c) transporcie odpadów w miejsce
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz przekazaniu odpadów, zgodnie z przepisami
określonymi w: ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z
późn. zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), oraz Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.
2) Gwarantowany, minimalny zakres zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany,
stanowiący zamówienie podstawowe, to: a) zebranie 30 Mg nagromadzonych odpadów wraz z
załadunkiem i transportem odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, b)
załadunek 10 Mg odpadów na środek transportu oraz transport odpadów w miejsce odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów. 3) Zamawiający zastrzega, że opcjonalnie, w zależności od
własnego wyboru, może dokonać zwiększenia minimalnego zakresu wykonania usługi o: a)
zebranie nieprzekraczającej ilości 10 Mg nagromadzonych odpadów wraz z załadunkiem i
transportem odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, b) załadunek
nieprzekraczającej ilości 5 Mg odpadów na środek transportu oraz transport odpadów w miejsce
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 4) Maksymalny zakres zamówienia, uwzględniający
prawo opcji, to: a) zebranie 40 Mg nagromadzonych odpadów wraz z załadunkiem i transportem
odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, b) załadunek 15 Mg odpadów na
środek transportu oraz transport odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 5)
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w
ramach realizacji zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa
opcji, Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w poszerzonym
zakresie, co oznacza, że Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane po wykorzystaniu przez Zamawiającego
zakresu zamówienia podstawowego, według tych samych cen jednostkowych i tych samych
zasad wykonywania usługi, jakie obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w jednoznacznie określonym
zakresie opcji, który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować. 6) Realizacja usługi została
szczegółowo opisana w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia wraz z
zasadami wykonywania usługi i wymaganymi standardami jakościowymi, które obowiązują
przy jej wykonywaniu – część 2 zamówienia. 7. Opis przedmiotu zamówienia dla części 3: 1)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi, polegającej na: a) zebraniu nagromadzonych
w workach odpadów w ramach akcji Sprzątanie Świata 2017, w tym akcji Ludzie z klasą a
ekologiczny Savoir Vivre z miejsc określonych w wykazie: Miejsca składowania worków do
odbioru podczas akcji Sprzątanie Świata 2017, b) załadunku odpadów na środek transportu, c)
transporcie odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz przekazaniu
odpadów, zgodnie z przepisami określonymi w: ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), oraz Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami; 2) Gwarantowany, minimalny zakres zamówienia, który zostanie
na pewno zrealizowany, stanowiący zamówienie podstawowe, to zebranie 35 Mg
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nagromadzonych w workach odpadów w ramach akcji Sprzątania Świata 2017, w tym akcji
Ludzie z klasą a ekologiczny Savoir Vivre, wraz z załadunkiem i transportem odpadów w
miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 3) Zamawiający zastrzega, że opcjonalnie, w
zależności od własnego wyboru, może dokonać zwiększenia minimalnego zakresu wykonania
usługi o zebranie 7 Mg nagromadzonych w workach odpadów w ramach akcji Sprzątania Świata
2017, w tym akcji Ludzie z klasą a ekologiczny Savoir Vivre, wraz z załadunkiem i transportem
odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 4) Maksymalny zakres
zamówienia, uwzględniający prawo opcji, to zebranie 42 Mg nagromadzonych w workach
odpadów w ramach akcji Sprzątania Świata 2017, w tym akcji Ludzie z klasą a ekologiczny
Savoir Vivre, wraz z załadunkiem i transportem odpadów w miejsce odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów. 5) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może,
ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji
zamówienia w poszerzonym zakresie, co oznacza, że Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane po wykorzystaniu
przez Zamawiającego zakresu zamówienia podstawowego, według tych samych cen
jednostkowych i tych samych zasad wykonywania usługi, jakie obowiązują przy realizacji
zamówienia podstawowego. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez
Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w
jednoznacznie określonym zakresie opcji, który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować. 6)
Realizacja usługi została szczegółowo opisana w załączniku nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia wraz z zasadami wykonywania usługi i wymaganymi standardami jakościowymi,
które obowiązują przy jej wykonywaniu – część 3 zamówienia. 8. Opis przedmiotu zamówienia
dla części 4: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi, polegającej na: a) odbiorze
komunalnych odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Myszków w listopadzie 2017; b) załadunku odpadów na środek transportu; c) transporcie
odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz przekazaniu odpadów,
zgodnie z przepisami określonymi w: ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2013 r., poz. 21 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), oraz Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami. 2) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej
masy odpadów komunalnych zielonych, ulegających biodegradacji, odebranych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Myszków – w oszacowanej ilości: 200 Mg. 3)
Realizacja usługi została szczegółowo opisana w załączniku nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia wraz z zasadami wykonywania usługi i wymaganymi standardami jakościowymi,
które obowiązują przy jej wykonywaniu – część 4 zamówienia. 9. Opis przedmiotu zamówienia
dla części 5: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na: a) odbiorze
stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości Zamawiającego, znajdującej się w
Myszkowie, przy ul. Kościuszki 26, gromadzonych w pojemnikach o pojemności 1100 litrów; b)
załadunku odpadów na środek transportu; c) transporcie odpadów w miejsce odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów oraz przekazaniu odpadów, zgodnie z przepisami określonymi w:
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), ustawie
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399 z późn. zm.), oraz Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. 2) Gwarantowany,
minimalny zakres zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, stanowiący zamówienie
podstawowe, to opróżnianie 70 szt. pojemników o pojemności 1100 litrów, wraz z transportem
odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 3) Zamawiający zastrzega, że
opcjonalnie, w zależności od własnego wyboru, może dokonać zwiększenia minimalnego
zakresu wykonania usługi o opróżnianie 30 szt. pojemników o pojemności 1100 litrów, wraz z
transportem odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 4) Maksymalny
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zakres zamówienia, uwzględniający prawo opcji, to opróżnianie 100 szt. pojemników o
pojemności 1100 litrów, wraz z transportem odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów. 5) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi
skorzystać w ramach realizacji zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji
zamówienia w poszerzonym zakresie, co oznacza, że Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane po wykorzystaniu
przez Zamawiającego zakresu zamówienia podstawowego, według tych samych cen
jednostkowych i tych samych zasad wykonywania usługi, jakie obowiązują przy realizacji
zamówienia podstawowego. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez
Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w
jednoznacznie określonym zakresie opcji, który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować. 6)
Realizacja usługi została szczegółowo opisana w załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia wraz z zasadami wykonywania usługi i wymaganymi standardami jakościowymi,
które obowiązują przy jej wykonywaniu – część 5 zamówienia. 10. Rodzaj zamówienia: usługa.
11. Kody CPV dotyczące zamówienia: 1) Główny przedmiot: 90511000-2 Usługi wywozu
odpadów; 2) Dodatkowe przedmioty: 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami, 90513200-8
Usługi wywozu stałych odpadów miejskich, 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami,
90512000-9 Usługi transportu odpadów, 90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów
pochodzących z gospodarstw domowych, 90511200-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z
gospodarstw domowych. 12. Celem niniejszego postępowania jest wykonanie usług z zakresu
gospodarki odpadowej realizowanej przez Gminę Myszków o wymaganym zakresie i
standardach jakościowych, określonych odpowiednio do części zamówienia w załącznikach nr 1,
2, 3, 4, 5 do SIWZ. Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie
został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek
miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, to nie należy ich
traktować jako odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie
w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym, tj. niewiążących dla wykonawców. Z ww.
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom Zamawiającego, nie będzie
uznana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. 13. Zamawiający
wymaga, aby osoby odpowiedzialne za kierowanie wykonaniem usługi i kontrolujące jakość
wykonania usługi oraz osoby kierujące pojazdami do odbioru odpadów zatrudnione były przez
wykonawcę lub podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666) – dotyczy
części 1, 2, 3 i 4 zamówienia. 14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 15. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i
podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert wariantowych. 17. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2)
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty
(PLN)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV: 90533000-2, 90513200-8, 90533000-2, 90512000-9, 90511200-4,
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90511200-7

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
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Opróżnianie i utrzymywanie w należytym stanie
koszy ulicznych, pojemników typu ASIK oraz
zaopatrywanie dystrybutorów w zestawy higieniczne typu
Animals, należących do Gminy Myszków, wraz z
transportem odpadów pochodzących z koszy i pojemników
w miejsce unieszkodliwiania odpadów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 150997.37
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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
Nazwa wykonawcy: REMONDIS Sp. z o.o.
Email wykonawcy: czestochowa@remondis.pl
Adres pocztowy: ul. Zawodzie 16
Kod pocztowy: 02-981
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
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
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 168402.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 168402.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 169310.40
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:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Likwidacja tzw. dzikich wysypisk śmieci,
znajdujących się na terenach należących do Gminy
Myszków, wraz z transportem odpadów w miejsce odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18250.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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
Nazwa wykonawcy: REMONDIS Sp. z o.o.
Email wykonawcy: czestochowa@remondis.pl
Adres pocztowy: ul. Zawodzie 16
Kod pocztowy: 02-981
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
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:
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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 26350.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26350.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27440.00
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:
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Zbieranie nagromadzonych w workach odpadów
w ramach akcji Sprzątania Świata 2017, w tym akcji
Ludzie z klasą a ekologiczny Savoir Vivre, wraz z
załadunkiem i transportem odpadów w miejsce odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13410.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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
Nazwa wykonawcy: REMONDIS Sp. z o.o.
Email wykonawcy: czestochowa@remondis.pl
Adres pocztowy: ul. Zawodzie 16
Kod pocztowy: 02-981
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
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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 14196.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14196.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14322.00
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:
CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Odbiór odpadów zielonych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Myszków
w listopadzie 2017 roku, wraz z transportem odpadów w
miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 55025.49
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:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SANIKO Sp. z o.o.
Email wykonawcy: transport@saniko.pl
Adres pocztowy: ul. Prusa 70
Kod pocztowy: 42-300
Miejscowość: Myszków
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
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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 45360.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45360.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45360.00
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:
CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Odbiór stałych odpadów komunalnych z
budynku Urzędu Miasta w Myszkowie, przy ul. Kościuszki
26, wraz z transportem odpadów w miejsce odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5251.39
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:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SANIKO Sp. z o.o.
Email wykonawcy: transport@saniko.pl
Adres pocztowy: ul. Prusa 70
Kod pocztowy: 42-300
Miejscowość: Myszków
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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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 5832.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5832.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5832.00
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.

11 z 11

2017-09-15, 11:06

