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Ogłoszenie nr 510549587-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.
Gmina Zebrzydowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2021 r. do
31.12.2022 r.
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: 583243-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zebrzydowice, Krajowy numer identyfikacyjny 27658090000000, ul. ul. ks. A. Janusza
6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 755 107, e-mail
ug@zebrzydowice.pl, faks 324 693 266.
Adres strony internetowej (url): www.zebrzydowice.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IR.271.6.2020
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:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy
Zebrzydowice, z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych , w szczególności tym: a) zmieszanych odpadów
komunalnych i pozostałości z segregacji odpadów, b) papieru i tektury, c) szkła, d) tworzyw
sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych, e) odpadów ulegających biodegradacji, f)
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, g) odpadów wielkogabarytowych, h) zużytych
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opon, i) popiół z palenisk domowych, j) itp.( katalog odpadów jest otwarty ) - w ramach
realizacji usług wykonawca będzie zobowiązany do odbioru wyłącznie odpadów komunalnych
podlegających wpisowi do rejestru działalności regulowanej zgodnie z interpretacją Ministerstwa
Środowiska. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe na obszarze
Gminy Zebrzydowice. Na terenie Gminy Zebrzydowice obowiązują w ciągu całego roku dwa
okresy gospodarowania odpadami: - okres letni obowiązuje od 01.04 do 31.10 danego roku
kalendarzowego. - okres zimowy obowiązuje od 01.11 do 31.03 danego roku kalendarzowego.
1.2. Dane ogólne: Gmina Zebrzydowice zajmuje obszar o powierzchni około 42 km2, co stanowi
około 0,3% powierzchni województwa śląskiego, oraz liczy ponad 12 tys. mieszkańców, czyli
około 0,2% ludności województwa . Ilość nieruchomości ok. 2840 , ilość gospodarstw ok.3250
W skład Gminy Zebrzydowice wchodzą 4 miejscowości: - Zebrzydowice, - Marklowice Górne, Kończyce Małe, - Kaczyce, które zostały podzielone na 5 jednostek – sołectw: - sołectwo
Zebrzydowice Dolne, - sołectwo Zebrzydowice Górne, - sołectwo Marklowice Górne, - sołectwo
Kończyce Małe, - sołectwo Kaczyce. Dodatkowe, uzupełniające dane dotyczące sytemu
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zebrzydowice(patrz analiza gospodarki
odpadami za dany rok, akty prawa miejscowego), można uzyskać na naszej stronie internetowej:
https://www.zebrzydowice.pl/strona-149-gospodarka_odpadami.html Do realizacji
przedmiotowego zamówienia szacunkowo przyjęto zagospodarowanie odpadów komunalnych:
2021r – 4100 Mg ; 2022r. – 4300 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 90514000-3, 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 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: 14/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4537037.04
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
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: 1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
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Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: PHU OPERATUS Marian Krajewski
Email wykonawcy: biuro@operatus.pl
Adres pocztowy: ul. Cyniarska 38
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: śląskie
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
Nazwa wykonawcy: OPERATUS Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy: biuro@operatus.pl
Adres pocztowy: ul. Cieszyńska 291
Kod pocztowy: 43-384
Miejscowość: Jaworze
Kraj/woj.: śląskie
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 6938892.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6938892.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6938892.00
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.
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