
Ogłoszenie nr 94660 - 2017 z dnia 2017-06-08 r.

Zapolice: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy

Zapolice.
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: 75150 - 2017

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: Gmina Zapolice, krajowy numer identyfikacyjny 73093448200000, ul. Plac Strażacki 
5, 98-161   Zapolice, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 43 823-19-82 w. 28, faks 438 231 982, e-mail
m.kobiera-tyka@zapolice.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.zapolice.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:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych,
położonych na terenie gminy Zapolice.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GKI.271.5.2017.MKT

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.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy
Zapolice.”. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać, transportować i zagospodarować
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odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zapolice.
Powierzchnia gminy: 81 km2. Liczba mieszkańców objętych systemem odbioru odpadów komunalnych:
4699. Liczba nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów komunalnych: 1460. Liczba
nieruchomości, na terenie których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów: 1108 (liczba
nieruchomości, na terenie których prowadzona jest selektywna zbiórka popiołu: 306). Liczba nieruchomości,
na terenie których odpady zbierane są jako zmieszane: 352. W ramach zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest do odbioru, transportu i zagospodarowania następujących rodzajów odpadów: 1) z
nieruchomości zamieszkałych: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w tym również tzw.
pozostałości po segregacji); b) odpady frakcji suchej – tj. m.in. odpady opakowaniowe, papier, metal,
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia; c) szkło – tj. opakowaniowe szkło białe i
kolorowe; d) popiół; e) odpady wielkogabarytowe – tj. m.in. meble, dużych rozmiarów zabawki, dywany i
wykładziny, materace. 2) z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) odpady
komunalne: a) odpady wielkogabarytowe; b) odpady remontowe i budowlane; c) zużyte opony; d) zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny; e) popiół; f) odpady zielone; g) zużyte świetlówki i inne odpady
zawierające rtęć; h) chemikalia. 2) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe z następujących punktów:
a) Urząd Gminy Zapolice ul. Plac Strażacki 5, 98- 161 Zapolice; b) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
Zapolicach ul. Główna 14, 98-161 Zapolice. 3) z punktu aptecznego: a) przeterminowane leki. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Klauzula dotycząca zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający na podstawie art. 29
ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Wymagania w tym zakresie dotyczą zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w szczególności osób zajmujących się
bezpośrednio odbiorem odpadów, czyli osób odbierających odpady w zakresie przedmiotowego zamówienia
oraz kierowców pojazdów, za pomocą których świadczona będzie objęta niniejszym postępowaniem usługa.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wyżej określone czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących określone przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, pisemne oświadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
określone przez Zamawiającego w pkt 2) ppkt 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że
wymagane przez Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
ppkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej, w wysokości określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z projektem
umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do
Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie stosownej kontroli. 3. Informacja na temat możliwości
powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć
wykonanie części niniejszego zamówienia Podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do:
wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) Podwykonawców. 4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi
dla przedmiotu zamówienia. 2) Wszelkie ustalenia dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą
przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 3) Wykonawca jest obowiązany do
określenia telefonów kontaktowych i numerów faks oraz współdziałania z Zamawiającym w celu
dokonywania innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 4)
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia. 5. Wymagania dot. gwarancji: Nie dotyczy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=69cf955d-83af-4868-a226...

2 z 4



Dodatkowe kody CPV: 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: 08/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT648229.13
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
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
FBSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA,  przetargi@fbserwis.pl; beata.chrostowska@fbserwis.pl,  ul. Stawki
40,  01-040,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
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 700087.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 700087.46
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 965172.24
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.
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