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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229098-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Żelazków: Usługi związane z odpadami
2013/S 132-229098

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Żelazków
Żelazków 138
Osoba do kontaktów: Anna Woźniak
62-817 Żelazków
POLSKA
Tel.:  +48 627521850
Faks:  +48 627521881
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zelazkow.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Żelazków z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Żelazków.
Kod NUTS PL416

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229098-2013:TEXT:PL:HTML
http://www.zelazkow.pl
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Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i
zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach
administracyjnych Gminy Żelazków Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania:
a) zmieszanych odpadów komunalnych;
b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na:
- papier,
- metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
- szkło,
- odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych ;
c) komunalnych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikalia , przenośnych baterii i
akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów, zużytych opon z gospodarstw
domowych będą zbierany w sposób zorganizowany. Szczegółowe terminy zbiórki w poszczególnych
miejscowościach oraz zasady zbiórki powinny być każdorazowo poprzedzone akcją informacyjną, bądź ujęte w
harmonogramie.
d) odpadów wielkogabarytowych (w ilości do trzech elementów wielkogabarytowych jednak nie więcej niż
do 2000 l na rok) – Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do realizacji wywozu odpadów
wielkogabarytowych wystawionych przed posesje mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. Wywóz
odpadów wielkogabarytowych w ramach umowy powinien być realizowany raz w roku. Szczegółowe terminy
zbiórki w poszczególnych miejscowościach oraz zasady zbiórki powinny być każdorazowo poprzedzone akcją
informacyjną, bądź ujęte w harmonogramie. Zbiórka polega na:
- załadunku na środek transportu odpadów,
- zagospodarowaniu odebranych odpadów,
- posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady.
Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze.
e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (w ilości do 1000 l na rok) – Wykonawca w ramach zamówienia
zobowiązany jest do realizacji wywozu odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które zostaną wystawione przed
posesje, dopuszcza się w uzgodnionym przez właściciela posesji z Wykonawcą wskazanym miejscu. Wywóz
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ramach umowy powinien być realizowany wyłącznie raz w roku dla
każdej nieruchomości w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Zbiórka polega na:
- załadunku na środek transportu odpadów zebranych w pojemniku,
- zagospodarowaniu odebranych odpadów,
- posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady.
Zbiórka obejmuje odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do
właściwego organu administracji. Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności
przez podmioty gospodarcze.
Podmiot gospodarczy po otrzymaniu przez Zamawiającego zamówienia wstawi wskazanej nieruchomości
pojemnik na odbiór tych odpadów.
Szczegółowy zakres świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych zgodnie z uchwałą Nr XXXV/185/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie :
ustalenia 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 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 27 marca
2013 r. poz. 2528).

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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90500000, 90513100, 90510000, 90514000, 90512000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 616 315,52 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP271.6.2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 92-156764 z dnia 14.5.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

V.2) Informacje o ofertach

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 616 315,52 PLN

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim: 
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156764-2013:TEXT:PL:HTML
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POLSKA

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.7.2013


