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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 101128-2015 z dnia 2015-04-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krzeszyce
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce. 1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji
zamówienia...
Termin składania ofert: 2015-05-14

Krzeszyce: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy
Krzeszyce
Numer ogłoszenia: 129942 - 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia
w BZP: 101128 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, woj. lubuskie, tel. 095
7573161, faks 095 7573086.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce. 1) Zakres
przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór z nieruchomości zamieszkałych,
niezamieszkałych i zagospodarowanie: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01)
zgromadzonych w pojemnikach, b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach
(dotyczy zabudowy wielorodzinnej, szkół, dużych sklepów i cmentarzy) lub w workach (dot. zabudowy
jednorodzinnej i wielorodzinnej), obejmujących: - papier (15 01 01, 20 01 01), - szkło (15 01 07, 20 01 02), tworzywa sztuczne (15 01 02, 20 01 39), metal (15 01 04, 20 01 40), opakowania wielomateriałowe (15 01 05), odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08), c) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób
selektywny, nie wymagających specjalnych pojemników do ich zbierania, obejmujących: - meble i inne odpady
wielkogabarytowe (20 03 07); - odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 02, 17 01 03); - zużyte opony (16 01 03);
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- odpady zielone (20 02 01). 2) Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia w pojemniki do zbierania
odpadów z tymczasowego punktu gromadzenia opadów komunalnych (TP). Tymczasowy punkt zlokalizowany
jest na terenie oczyszczalni w Krzeszycach działka nr 611/2. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do
utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym urządzeń do zbierania odpadów oraz ich
opróżnianie. Obsługa TP w zakresie przyjmowania odpadów należeć będzie do Zamawiającego. Odbiór
odpadów w ramach potrzeb, po wcześniejszym zgłoszeniu przez zamawiającego nie później niż 5 dni od dnia
zgłoszenia. 3) W TP gromadzone będą odpady komunalne zbierane selektywnie, w szczególności: - odpady
selektywne: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania, wielomateriałowe ( 15 01 01, 20 01 01,15 01
05, 15 01 07, 20 01 02); - zużyte opony (16 01 03); - akumulatory i baterie (20 01 33, 20 01 34); przeterminowane leki i opakowania po lekach ( 20 01 31, 20 01 32); - chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki,
oleje odpadowe, itp., i opakowania po chemikaliach(20 01 27, 20 01 13); - odpady zielone (20 02 01); - meble i
inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07); - tekstylia (20 01 11). - odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 01, 17
01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 02) 4) Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania po wcześniejszym
uzgodnieniu z Zamawiającym w ramach mobilnej zbiórki nie rzadziej niż 2 razy do roku (wiosna-jesień): a) mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych (20 03 07), b) zużytych opon (16 01 03), c) odpadów zielonych (20 02
01). 5) Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych każdą zebraną ilość
odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce. 6)
Wykonawca odbiera również odpady komunalne po zakończeniu imprez masowych na terenie Gminy
Krzeszyce. Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne po zakończeniu imprez masowych które
przez jej organizatora zostaną zgromadzone i złożone w jednym miejscu. Przewiduje się organizację do 5 imprez
w roku. Wykonawca odbiera także dodatkowo jeśli zaistnieje taka potrzeba odpady z cmentarzy komunalnych w
okresie od 15 października do 15 listopada Częstotliwość wywozu poszczególnych rodzajów odpadów zostanie
uwzględniona w harmonogramie wywozu wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 7) Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i utrzymywanie w
odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych oraz dostarczenie worków lub pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca
będzie uzupełniał worki do selektywnego zbierania odpadów po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie
przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków. W ofercie należy również przewidzieć
dostarczanie pojemników i worków do nowo powstałych nieruchomości. Wykonawca dostarczy pojemniki oraz
worki właścicielom nieruchomości, nie później jednak niż do dnia 03 lipca 2015 r. w przypadku gdy umowa
zawarta zostanie po 25.06.2015r. w ciągu 5 dni od dnia jej podpisania. 8) Zamawiający będzie przekazywał
Wykonawcy, w formie pisemnej (faksem lub mailem), informacje o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości
objętych obowiązkiem odbierania odpadów - w tym nieruchomości nowo powstałych - w ciągu 5 dni od daty
złożenia deklaracji. Wykonawca zaoferuje i dostarczy pojemnik właścicielom nowo powstałych nieruchomości,
nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 9) Charakterystyka
pojemników i worków do gromadzenia odpadów: a) Szacunkowa ilość i wielkość pojemników i worków do
gromadzenia odpadów: - pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: o
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pojemności 60 l w ilości ok. 30 szt., o pojemności 80 l w ilości ok. 7 szt., o pojemności 120 l w ilości ok. 1085
szt., o pojemności 240 l w ilości ok. 235 szt., o pojemności 1100 l w ilości ok. - 36 szt. - worki z tworzywa
sztucznego o pojemności co najmniej 120 dm3 posiadające mocny i trwały zgrzew, oznaczone odpowiednimi
kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego z nadrukiem informującym o
zbieranych w nim odpadach w ilości zapewniającej funkcjonowanie systemu. - pojemniki do zbierania odpadów
selektywnie zbieranych (biodegradowalnych) - o pojemności 1100 l w ilości ok. - 6 szt. - pojemniki do zbierania
selektywnych odpadów (papier; szkło; tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) oznaczone
odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu, o rozmiarach 1100 l lub typu igloo - 6
kompletów. Pojemniki do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wielkogabarytowych o
pojemności KP7 w ilości 2 szt. przeznaczone do wyposażenia TP. Podane ilości są wartościami obliczonymi na
podstawie danych z ewidencji nieruchomości i złożonych deklaracji. Wielkość bądź liczba pojemników i worków
do gromadzenia odpadów musi być dostosowana do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub do
rodzaju nieruchomości niezabudowanej. b) Wszystkie pojemniki i worki powinny charakteryzować się
odpowiednią wytrzymałością mechaniczną. c) Oznaczenie urządzeń tj. pojemników lub worków do selektywnej
zbiórki odpadów: - papier - koloru niebieskiego; - szkło - koloru zielonego; - tworzywa sztuczne, metale i
opakowania wielomateriałowe - koloru żółtego; - biodegradowalne - kolor brązowy lub czarny. d) Oprócz kolorów
worki powinny być oznaczone opisowo np. papier, szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe itd.,
dodatkowo Wykonawca może umieścić również informacje dot. szczegółowego asortymentu, który należy
gromadzić w workach np. worki z napisem PAPIER - wrzucamy: książki, gazety, zeszyty torby papierowe, karton,
tekturę itd. 10) Wykonawca w celu wywiązania się z obowiązku zapewnienia osiągnięcia odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, może zwiększyć
częstotliwość odbioru odpadów, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego ofertą przetargową. 11)
transport odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarza odpadów komunalnych lub instalacji
zastępczych, określonych dla regionu Lubuskiego w Planie gospodarki opadami dla województwa lubuskiego na
lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 przyjętego uchwałą województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z dnia
10 września 2012r. oraz istniejącymi porozumieniami i funkcjonującymi związkami międzygminnymi (CZG-12).
12) transport odpadów zebranych selektywnie, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych do ww. instalacji
celem ich zagospodarowania. 13) Wykonawca zobowiązany będzie podczas realizacji zamówienia zapewnić
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.00.00-5, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7,
90.51.40.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
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III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Spółka z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska, kraj/woj.
wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 717600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 775008,00
Oferta z najniższą ceną: 775008,00 / Oferta z najwyższą ceną: 942048,00
Waluta: PLN.
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