
Ogłoszenie nr 373117 - 2016 z dnia 2016-12-23 r.

Wilków: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy

Wilków
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: 357385-2016

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 Wilków, krajowy numer identyfikacyjny 531412770, ul. ul. Wrocławska  11,
46-113   Wilków, państwo Polska, woj. opolskie, tel. 77 4195511, 4195513, faks 77 4195511, e-mail
zamowienia@wilkow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.wilkow.pl
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 od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Wilków

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GKR.271.6.2016

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 odbiór, wywóz i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów
komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wilków, w sposób zapewniający
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
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gminach – (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), zapisami Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr
XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. – Plan Gospodarki Odpadami Dla Województwa Opolskiego na lata
2012-2017 oraz postanowieniami Uchwały Nr XVI.112.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca
2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków (Dz. Urz. Woj.
Opolsk. z 2016 r., poz. 1551), a także Uchwały Nr XVI.113.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca
2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2016 r., poz. 1552 i 1713), a w szczególności:  Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych
niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach pochodzących z
nieruchomości zamieszkałych.  Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych z nieruchomości
zamieszkałych, zbieranych w workach, pojemnikach oraz kontenerach w odpowiednich kolorach: a) papier i
makulatura – kolor niebieski, b) tworzywa sztuczne – kolor żółty, c) szkło – kolor zielony, d) odpady
komunalne ulegające biodegradacji - osobny worek (właściciel nieruchomości może posiadać przydomowy
kompostownik - wówczas jest zwolniony z obowiązku oddawania odpadów bio).  Transport odpadów. 
Utrzymanie porządku i czystości wokół pojemników podczas odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.  Odbiór mebli, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz przedmiotów wielkogabarytowych
nie rzadziej niż raz na pół roku odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.  Dostarczenie
zebranych odpadów do właściwej dla regionu północnego, określonej w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami, regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - zgodnie z założeniami Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego. 2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 90500000-2 (Usługi związane z odpadami). Dodatkowe kody CPV:
90512000-9 (Usługi transportu odpadów). 90513100-7 (Usługi wywozu odpadów pochodzących z
gospodarstw domowych). 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie
prowadzone z niżej wymienioną częstotliwością z uwzględnieniem obecnego harmonogramu zamieszczonego
w załączniku Nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przez siebie harmonogramu
oraz przedstawienia go Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem wykonania usługi, w
celu zatwierdzenia, jak również dostarczenia przez Wykonawcę do każdej nieruchomości objętej odbiorem
odpadów komunalnych. Harmonogram powinien być aktualizowany tak, aby uwzględniał zmieniające się
warunki np. powstawanie nowych ulic, osiedli mieszkaniowych, budynków:  niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,  papier i tektura – nie rzadziej niż jeden raz na
miesiąc,  tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,  szkło – nie rzadziej niż jeden raz na
miesiąc,  odpady komunalne ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w okresie od 1
kwietnia do 30 listopada. 4. Wykonawca musi odbierać odpady komunalne w sposób zapewniający
nieprzepełnienie pojemników, worków, kontenerów. 5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do
zatwierdzenia harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, na terenie zabudowy jednorodzinnej i
wielorodzinnej nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem akcji „wystawka". 6. Odbiór odpadów
komunalnych powinien odbywać się od poniedziałku do soboty w godz. 7:00- 19:00. 7. Odbioru odpadów
komunalnych należy dokonywać:  systematycznie i bez jakiejkolwiek przerwy, w sposób nie zakłócający
odpoczynku nocnego oraz ruchu drogowego,  w terminach wynikających z harmonogramów, niezależnie od
warunków atmosferycznych,  pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania poszczególnych
frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. 8. Wykonawca wyposaży właścicieli
nieruchomości nieodpłatnie w worki (nie będące pojemnikami w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach) do segregacji odpadów komunalnych, oznaczone logiem firmy, adresem oraz nr
telefonu wykonawcy i odpowiednim kolorem. Dostarczenie mieszkańcom na ich indywidualne zgłoszenie
dodatkowej liczby worków wg potrzeb, jak również zapewnienie ich odbioru i zagospodarowania. Worki
powinny mieć pojemność 120 litrów. Wykonawca dostarczy również właścicielom nieruchomości
zamieszkałych informację w jaki sposób powinni segregować odpady komunalne. 9. Wykonawca umożliwi
zakup, dzierżawę, najem pojemników do zbierania odpadów komunalnych zgodnych z regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków, z zastrzeżeniem, iż ceny zakupu, dzierżawy, najmu
nie mogą odbiegać od średnich cen rynkowych. Kosztem zakupu obciąży osobę zamawiającą dany pojemnik
i indywidualnie się z nią rozliczy, nie obciążając kosztami Gminy. 10. Przekazywanie odebranych od właścicieli
nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Każdorazowe przekazanie odpadów powinno być
udokumentowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dokumenty udostępniane Zamawiającemu, tj.
karty przekazania odpadów. 11. Przekazanie do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw
sztucznych, aluminium, stali, w tym z blachy stalowej, papieru i tektury, szkła gospodarczego powinno być
potwierdzone w celu wykazania przez Zamawiającego poziomu odzysku i recyklingu tych odpadów, zgodnie
z ustawą o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach oraz przepisach wykonawczych. 12. Wykonawca ma
obowiązek uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z
pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów. 13. Wykonawca
jest zobowiązany naprawić wszystkie szkody wyrządzone podczas wykonywania usługi związanej z odbiorem
odpadów komunalnych, prowadzić i przekazywać Zamawiającemu wykaz nieruchomości, z których zostały
odebrane zmieszane i selektywnie odebrane odpady komunalne. 14. Kontrola obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych przez poszczególnych właścicieli nieruchomości. W przypadku
niedopełnienia w/w obowiązku, Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady, jako zmieszane odpady
komunalne i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego. Do
informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć materiał dowodowy umożliwiający identyfikację
nieruchomości oraz w sposób niepodważalny potwierdzający brak segregacji odpadów. Wykonawca wskazuje

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=0cff3c28-6346-487e-81e5-...

2 z 4 2016-12-23 09:46



również Zamawiającemu właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z
regulaminem. 15. Wykonawca zobowiązany jest do: ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych,
oraz przedstawienia Zamawiającemu wagi przekazanych odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany
jest do spełnienia przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z
obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów. Wykonawca będzie
prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia tj.:  miesięczne
zestawienie odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, w terminie 10 dni od dnia zakończenia danego
miesiąca,  miesięczne zestawienie odpadów komunalnych segregowanych, w terminie 10 dni od dnia
zakończenia danego miesiąca. 16. Wykonawca umożliwi wykonywanie usług dodatkowych na zlecenie
właściciela nieruchomości (np. mycie i dezynfekcja pojemników), obciążając za te czynności właściciela
nieruchomości zamawiającego daną usługę. 17. PSZOK nie podlega obsłudze Wykonawcy. 18. Składający
oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami
obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań
podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 19. Wykonawcy są
odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej załącznikami, wszelkimi zmianami do SIWZ
sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących
poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę
oferty lub na wykonywanie usług. 20. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np.
wizyta w miejscu realizacji usługi, objechanie trasy) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność
kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i
podpisania umowy. 21. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych w SIWZ i ofercie. 22. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą
obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 23. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 24. Zamawiający nie przewiduje możliwości
udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 25. Zamawiający dopuszcza
możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 26. Zamawiający zgodnie z art.
36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu
zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą
należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub
usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego
Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 27. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy
wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca do wykonywania czynności określonych w przedmiocie
niniejszego zamówienia zatrudniał osoby na podstawie umów o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez
Wykonawcę, umów o pracę z zatrudnionymi przez niego pracownikami. 28. W przypadku, gdy Wykonawca
nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie
dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony
Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 29.
Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 30. Miejsce
realizacji zamówienia: teren Gminy Wilków. 31. Gmina Wilków leży w północno-zachodniej części
województwa opolskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Namysłowa - jednego z większych miast Opolszczyzny
oraz w niedalekiej odległości od Bierutowa (woj. Dolnośląskie). Obszar gminy Wilków wynosi 10.057 ha tj.
101 km2 . W zasięgu administracyjnym Gminy znajduje się 12 sołectw: Bukowie, Dębnik, Idzikowice,
Jakubowice, Krzyków, Lubska, Młokicie, Pągów z przysiółkiem Pągówek, Pielgrzymowice, Pszeniczna, Wilków
z przysiółkiem Wilkówek (Barski Dwór), Wojciechów. 32. W Gminie Wilków przewidywany strumień odpadów
komunalnych wynosi: Odpady w tonach 2014 r. zmieszane plastik papier szkło wielkogab. 503,7 14,0 2,4
104,00 13,16 Odpady w tonach 2015 r. zmieszane plastik papier szkło wielkogab. 457,33 21,67 12,57 92,50
22,16 Prognoza na 2016 r. zmieszane plastik papier szkło wielkogab. 525,70 25,32 12,61 96,36 17,42 Ilość
odpadów podana powyżej jest orientacyjna. Przygotowana został na podstawie analizy sprawozdań
przedkładanych Wójtowi Gminy Wilków oraz sprawozdań Wójta Gminy przedkładanych do Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu, za rok 2014 i 2015 a także przygotowywanych danych za rok 2016 r. Ww. dane
zostały podane w celu sporządzenia oferty. Odpady na 1-go mieszkańca kg/Mk/rok w 2014 r. – 94 kg.
Odpady na 1-go mieszkańca kg/Mk/rok w 2015 r. – 101 kg. Odpady na 1-go mieszkańca kg/Mk/rok w 2016
r. – 116 kg. Do obliczeń wzięto pod uwagę szacunkową liczbę osób zameldowanych: koniec 2014 r. – 4602,
koniec 2015 r. – 4545, koniec 2016 - 4508). 33. Założenia do zabudowy mieszkaniowej gminy: Budynki
mieszkalne – 892 w tym:  Zabudowa jednorodzinna - 855  Zabudowa wielorodzinna - 37. Wartości te ciągle
ulegają zmianie. 34. Założenia w zakresie szacowania długości przejazdu – założenia dla wszystkich frakcji: -
długość dróg na terenie gminy:  drogi gminne 12 km.  drogi powiatowe 52 km.  drogi wojewódzkie 11,6
km.  drogi wewnętrzne 174 km

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

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 90512000-9, 90513100-7
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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: 22/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT206481.48
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i USŁUG KOMUNALNYCH "EKOWOD" Sp. z o.o.,  m.rudnicki@ekowod.eu, 
ul. Mariańska 2,  46-100,  Namysłów,  kraj/woj. opolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
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 231120.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 231120.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 258240.00
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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