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Ogłoszenie nr 510529119-N-2020 z dnia 01.12.2020 r.
Urząd Gminy: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Domanice w 2021 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: 601364-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 71000394800000, ul. Domanice 52, 08-113
Domanice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 312 982, e-mail ugdomanice@wp.pl,
faks 256 312 982.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Domanice w 2021 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.0272.9.2020
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 zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Domanice w 2021 roku poprzez: sortowanie, odzysk,
kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne zgodne z prawem metody
gospodarowania odpadami wraz z osiągnięciem odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniem masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z
przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz postanowieniami Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w
szczególności wykonywanie usług: 1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych
odpadów komunalnych oraz wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji
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nadających się w całości lub w części do odzysku; 2) prowadzenie mechaniczno-biologicznego
procesu przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy o
odpadach; 3) składowanie odpadów po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych; 4) zagospodarowanie odpadów z przeznaczeniem do
odzysku. 3. Dane charakteryzujące zamówienie: Ilość wytworzonych odpadów na terenie Gminy
Domanice nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec
zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, uwzględniając ilość odpadów
wytworzonych przez gospodarstwa domowe. Na terenie Gminy Domanice mieszka około 2335
osób w około 715 gospodarstwach domowych. Ilość przekazanych do zagospodarowania
odpadów komunalnych w Mg z terenu Gminy Domanice - nieruchomości zamieszkałe Frakcja
odpadu i kod odpadu I półrocze 2019 roku II półrocze 2019 roku I półrocze 2020 roku
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - (20 03 01) 71,46 62,68 71,74 opakowania z
papieru i tektury - (15 01 01) 0,67 1,89 0,84 opakowania z tworzyw sztucznych - (15 01 02) 8,08
24,66 16,70 opakowania ze szkła - (15 01 07) 21,82 22,58 23,16 zmieszane odpady
opakowaniowe - (15 01 06) 17,46 2,98 zużyte opony - (16 01 03) 8,04 8,64 13,23 zmieszane
odpady z betonu i gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - (17 01 07) 3,56 1,72 4,96 tekstylia - (20 01 11)
2,22 chemia - (15 01 10) 1,27 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 - (20 01 36) 4,62 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny - (20 01 99) 31,32 5,90 26,24 odpady ulegające biodegradacji - (20 02 01) 3,32 6,32
2,34 odpady wielkogabarytowe - (20 03 07) 4,66 11,34 16,67 odpady komunalne niewymienione
w innych podgrupach - (20 03 99) 0,98 RAZEM 171,37 145,73 186,97 4. Opis szczegółowy
przedmiotu zamówienia: 1) prognozowana ilość odpadów do zagospodarowania wynosi 525,00
Mg – prognozowane ilości odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje
odpadów komunalnych zostały wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ; 2) odpady komunalne w
celu ich zagospodarowania będą dostarczane Wykonawcy sukcesywnie w ilościach zależnych od
ilości odpadów wytworzonych na terenie Gminy Domanice; 3) Zamawiający może przekazać
Wykonawcy mniejszą ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania, niż ilość odpadów
komunalnych wskazana w Załączniku nr 1 do SIWZ (zarówno w przypadku ilości
poszczególnych frakcji odpadów, jak również łącznej ilości odpadów komunalnych); 4)
Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego, z tytułu
dostarczenia mniejszej ilości odpadów komunalnych, niż ilość odpadów komunalnych wskazana
w Załączniku nr 1 do SIWZ (zarówno w przypadku ilości poszczególnych frakcji odpadów, jak
również łącznej ilości odpadów komunalnych); 5) Zamawiający może przekazać Wykonawcy
większą ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania (zarówno w przypadku ilości
poszczególnych frakcji odpadów, jak również łącznej ilości odpadów komunalnych) pod
warunkiem zachowania cen jednostkowych za poszczególne frakcje odpadów, wskazanych w
Załączniku nr 1 do SIWZ (ofercie Wykonawcy); 6) zagospodarowanie odpadów ma zostać
potwierdzone kartą przekazania odpadów zgodnie z wzorem zawartym w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019r. poz. 819 z późn. zm.) karta przekazania odpadów
wraz z fakturą za miesiąc, którego karta dotyczy powinna zostać przekazana Zamawiającemu.
Dane z karty muszą być zgodne z kwitami wagowymi, które Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu za miesiąc poprzedni; 7) jeżeli instalacja komunalna nie będzie w stanie przyjąć
odpadów z terenu Gminy Domanice, Wykonawca będzie musiał wskazać inną instalację
komunalną, która przyjmie odpady na koszt Wykonawcy w takim samym terminie jak
przewidziano ich dostarczenie do instalacji komunalnej, w takiej sytuacji w przypadku
konieczności transportu odpadów do innej instalacji, Wykonawca pokryje różnicę wynikającą z
konieczności transportu odpadów komunalnych na większą odległość; 8) Wykonawca
powiadomi podmiot, który będzie dostarczał Wykonawcy odpady w celu zagospodarowania w
ramach niniejszego przedmiotu zamówienia o fakcie, że nie jest w stanie przyjąć odpadów na
instalację komunalną najpóźniej w dniu, w którym nie będzie w stanie przyjąć odpadów, a także
wskaże podmiotowi inną instalację komunalną oraz dni i godziny przyjmowania przez nią
odpadów; 9) Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpadów w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godzinach 08:00 do 16:00, w szczególnych przypadkach odpady mogą być
przyjmowane w innych dniach i godzinach, co wymaga wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy
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stronami; 10) Wykonawca zważy odrębnie każdą frakcję przywiezionych odpadów w punkcie
wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do przetwarzania, odpady muszą
być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze, a waga odpadów musi być potwierdzona
wystawieniem kwitu wagowego; 11) Wykonawca będzie rejestrował i potwierdzał dokumentem
zawierającym datę przewozu, frakcję, kod i wagę przywiezionych odpadów, nr rejestracyjny
pojazdu i dane identyfikacyjne dostawcę, kopię w/w dokumentu otrzyma kierowca dostawcy
odpadów podczas dostawy każdej partii odpadów, a zestawienie w/w dokumentów każdego
miesiąca Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za miesiąc poprzedni wraz z kartami
przekazywania odpadów; 12) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane
sprawozdania określone obowiązującymi przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów, w
terminach wskazanych w tychże przepisach; 13) Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie
określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14
grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r. poz. 2412
z późn. zm.); 14) zagospodarowanie odpadów będzie realizowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności z ustawą o odpadach, ustawą z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz przepisami wykonawczymi; 15) przetwarzanie odpadów
zbieranych w sposób selektywny w tym odpadów opakowaniowych nie może być realizowane
poza instalacjami i urządzeniami (art. 30 pkt 1 ustawy o odpadach), przy czym wspomniane
instalacje nie muszą posiadać statusu instalacji regionalnej; 16) Wykonawca posiadający
instalację (do odzysku i/lub unieszkodliwiania, w którym planuje odzyskać i/lub unieszkodliwić
odpady objęte niniejszym zamówieniem) poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej powinien
przedstawić zezwolenie równoważne decyzji na zagospodarowanie (przetwarzanie) tj. na odzysk
i/lub unieszkodliwianie odpadu wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się znajduje, decyzję
zezwalającą na międzynarodowe przemieszczanie odpadów Wykonawca będzie zobowiązany
uzyskać po podpisaniu umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 90514000-3, 90533000-2

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: 18/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 304834.25
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
3/4

1.12.2020

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: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Email wykonawcy: info@zuo.siedlce.pl
Adres pocztowy: ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce
Kod pocztowy: 08-110
Miejscowość: Siedlce
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
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 248840.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 248840.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 248840.30
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.

4/4

