
 

 

Ogłoszenie nr 500001537-N-2018 z dnia 03-01-2018 r.  

Urząd Gminy w Przyłęku: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk 

 

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: 623262-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Urząd Gminy w Przyłęku, Krajowy numer identyfikacyjny 53753300000, ul.   , 

26704   Przyłęk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-48 6773016, e-mail 

rut.leszek@przylek.pl, faks 0-48 6773001.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.przylek.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

GBO.271.21.2017  

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. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych gromadzonych 

zarówno w sposób selektywny jak i zmieszanych, bezpośrednio z nieruchomości położonych 

na terenie gminy Przyłęk oraz ich zagospodarowanie w instalacjach wskazanych w 

Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza . W przypadku gdy Sejmik 

Województwa Mazowieckiego rozszerzy i zatwierdzi nową listę instalacji regionalnych do 

obsługi Regionu Radomskiego lub wejdą w życie przepisy prawne regulujące inny sposób 

przekazania odpadów do instalacji regionalnych, odebrane od właścicieli nieruchomości 

zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych będą mogły być przekazane do nowych Regionalnych Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych. Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji w 



tym zielone oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, należy przekazać 

do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z w/w przepisami. W 

gminie Przyłęk zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie przy wykorzystaniu 

pojemników i worków. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaopatrzenie nieruchomości w 

pojemniki i worki do zbierania odpadów w cenie oferty. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) 

Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

pozostałości z segregowania - 1 raz w miesiącu gromadzonych w sposób następujący: - 

odbiór z gospodarstw domowych w pojemnikach ( 120 lub 240 litrów) lub workach koloru 

czarnego o pojemności 120 litrów. 2) Odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów 

komunalnych (odbiór z gospodarstw domowych): - tworzywa sztuczne, metale i opakowania 

wielomateriałowe (worek ŻÓŁTY z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”) – 1 

raz w miesiącu - szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (worek ZIELONY z napisem 

„SZKŁO”) – 1 raz na kwartał - meble i inne odpady wielkogabarytowe – 1 raz w roku - 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1 raz w roku - zużyte opony – 1 raz w roku 

Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z 

podziałem na frakcje, który po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie załącznikiem do 

umowy. Wykonawca wydrukuje ulotki z harmonogramem odbioru odpadów w ilości 3.000 

sztuk - w cenie oferty. Ulotki muszą ponadto zawierać szczegółowe informacje jakie odpady 

mogą być umieszczone w workach do odbioru poszczególnych frakcji odpadów. Wykonawca 

rozprowadzi ulotki wśród mieszkańców gminy oraz dostarczy ulotki do Urzędu Gminy w 

Przyłęku w ilości co najmniej 400 sztuk. 2. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych na terenie gminy Przyłęk. Gmina Przyłęk wskaże plac i udostępni 

pomieszczenie magazynowe w celu organizacji PSZOK. Na teren wskazanego placu 

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć i ustawić pojemniki przeznaczone do zbiórki: - 

papieru – pojemnik koloru niebieskiego (kontener o poj. 5 – 10 m3 ) - metalu i tworzyw 

sztucznych – pojemnik koloru żółtego (kontener o poj. 5 – 10 m3) - odpadów ulegających 

biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – pojemnik koloru brązowego 

(kontener o poj. 5 – 10 m3). - szkła w tym odpadów opakowaniowych ze szkła – pojemnik 

koloru zielonego (kontener o poj. 5 – 10 m3). Pojemniki powinny być wykonane z trwałego 

materiału, posiadać zamknięcie uniemożliwiające otwarcie ich przez nieuprawnione osoby 

oraz posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. Ponadto na placu 

Wykonawca ustawi kontenery przeznaczone do odbioru : - odpadów budowlanych 

pochodzących z drobnych remontów (odkryty kontener „gruzownik”) - odzieży i tekstyliów 

(kontener o poj. 5 – 10 m3 ) - zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 

(kontener odkryty ) Kontenery powinny posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów 

są przeznaczone. Zamawiający udostępni pomieszczenie magazynowe a Wykonawca będzie 

zobowiązany wyposażyć je w pojemniki przeznaczone do odbioru: - przeterminowanych 

leków i chemikaliów ( np. leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich, detergenty, 

rozpuszczalniki, farby, kleje i inne niebezpieczne odpady chemiczne, które mogą powstać w 

gospodarstwach domowych. Zamawiający nie obejmuje przedmiotem zamówienia 

podmiotów gospodarczych, zakładów produkcyjnych, przemysłowych, a więc nie będą to 

odpady „przemysłowe”) - ,( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów) 

- zużyte baterie i akumulatory ( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 

litrów) - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 2 pojemniki o pojemności 240 litrów) - 

inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych ( 2 pojemniki o 

pojemności 240 litrów) Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału oraz 

posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. Wykonawca zapewni 

funkcjonowanie PSZOK poprzez oddelegowanie pracownika do jego obsługi przez cały 

okres obowiązywania umowy, dwa razy w miesiącu ( 1 raz w dzień roboczy, 1 raz w sobotę), 

przez 5 godzin. Dni i godziny otwarcia PSZOK zostaną ustalone przez Zamawiającego i po 



uzgodnieniu z Wykonawcą dane te zostaną uwzględnione w harmonogramie na dany rok 

kalendarzowy, który będzie załącznikiem do umowy. Wykonawca zobowiązany będzie 

monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie 

powodowało to przepełnienia tych pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 3. 

Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego oraz zużytych opon, odzieży i tekstyliów będzie dokonywany bezpośrednio 

sprzed posesji. Odbiór nastąpi 1 raz w II połowie roku 2018. Termin odbioru powyższych 

odpadów zostanie ustalony przez Zamawiającego i po uzgodnieniu z Wykonawcą dane te 

zostaną uwzględnione w harmonogramie na dany rok kalendarzowy, który będzie 

załącznikiem do umowy. 4. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych (pochodzących z 

prowadzonych we własnym zakresie remontów) w ilości do 2 m3 odbywa się poprzez 

przekazanie przez mieszkańców bezpośrednio do PSZOK. Gospodarka w/w odpadami w 

ilości powyżej 2 m3 odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilnoprawne 

zawarte między właścicielem nieruchomości a uprawnionymi do odbioru odpadów 

przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela posesji po wcześniejszym ustaleniu z 

Wykonawcą. 5. Odbiór popiołu i żużla paleniskowego odbywa się na podstawie 

indywidualnej umowy cywilnoprawnej zawartej między właścicielem nieruchomości a 

uprawnionymi do odbioru przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela posesji po 

wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą. 6. Pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych (o pojemności 120 lub 240 litrów) oraz worki do prowadzenia zbiórki 

odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych o pojemności 120 litrów 

obowiązkowo dostarcza właścicielom nieruchomości Wykonawca. Każda nieruchomość 

zostanie wyposażona w co najmniej 1 pojemnik oraz 2 worki każdego rodzaju . Zamawiający 

wymaga aby wykonawca zabezpieczył worki w pięciu kolorach do odbioru poszczególnych 

frakcji odpadów: - worki w kolorze czarnym z napisem „ZMIESZNE ODPADY 

KOMUNALNE” - worki w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER” - worki w kolorze 

żółtym z napisem ”METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” - worki w kolorze zielonym z 

napisem „SZKŁO” - worki w kolorze brązowym z napisem „BIO” Wszystkie worki muszą 

ponadto zawierać nadruk z nazwą i adresem firmy prowadzącej zbiórkę odpadów 

komunalnych Przy odbiorze odpadów Wykonawca każdorazowo będzie dostarczał co 

najmniej tyle worków ile odbierze worków z odpadami. Zamawiający wymaga również 

zabezpieczenia worków w ilości 1000 sztuk każdego koloru, które zostaną złożone w 

siedzibie Zamawiającego przed rozpoczęciem terminu realizacji usługi. 7. Wykonawca 

zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości 

w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia 

podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w 

zakresie segregacji odpadów ( np. w worku przeznaczonym na odpady segregowane będą 

znajdować się odpady zmieszane, gdy w worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów 

segregowanych będą znajdować się odpady innej frakcji) Wykonawca będzie zobowiązany w 

terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do pisemnego 

(faxem) poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji 

odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie 

załączyć dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z 

dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o 

jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. - Wykonawca będzie dostarczać 

Zamawiającemu półroczne sprawozdania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. - Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany spełnić 

wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 

11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 122) - Wykonawca w trakcie obowiązywania 



umowy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a w 

szczególności: - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z 

późn. zm.) - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289.) - W sezonie zimowym odbiór odpadów 

komunalnych odbywać się będzie z dróg objętych stałym zimowym utrzymaniem bez 

względu na warunki pogodowe, natomiast z pozostałych dróg gdy ze względu na 

nieprzejezdność, niemożliwy będzie odbiór i wywóz odpadów Wykonawca zobowiązany jest 

do ich odbioru w terminie do 2 dni od dnia w którym drogi staną się przejezdne. Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w dniu, w którym powinien być dokonany 

odbiór o fakcie i przyczynie nie odebrania odpadów z poszczególnych sołectw. - Usługa 

będzie wykonywana w dni robocze ( pon. – pt.) w godzinach od 7:00 do 20:00 - Załadunek i 

transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz środków 

transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy. 9. Wykonawca odpowiedzialny jest 

za osiągnięcie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów 

odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. z 2017r. poz. 1289.) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 

grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 

2167) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. z 

2012r. poz.676)  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 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: 03/01/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 453600.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

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:  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 

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling  

Email wykonawcy: bok@atkrecykling.pl  

Adres pocztowy: ul. Chorzowska 3  

Kod pocztowy: 26-600  

Miejscowość: Radom  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

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 489888.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 489888.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 583251.84  

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.  

 


