
Ogłoszenie nr 510234151-N-2020 z dnia 23-11-2020 r.

Miasto Orzesze: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (listopad 2020 - grudzień

2020)

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:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Orzesze, Krajowy numer identyfikacyjny 27625765300000, ul. ul. Św. Wawrzyńca  21,
43-180  Orzesze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48323248800, e-mail rzp@orzesze.pl, faks
+48323248826.
Adres strony internetowej (url): www.orzesze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (listopad 2020 - grudzień 2020)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRZP.271.27.2020

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:

1. Przedmiot zamówienia 1.1. Rodzaj zamówienia: usługa 1.2. Opis przedmiotu zamówienia 2.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (listopad 2020 - grudzień 2020), Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości na terenie całego
miasta Orzesze, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31
grudnia 2020 r. w następującym zakresie: 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 2) Odbiór i zagospodarowanie
selektywnych odpadów komunalnych (szkło, papier, tworzywa sztuczne-metal-opakowania
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wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji); 3) Doposażenie nieruchomości
jednorodzinnych i kilkurodzinnych w pojemniki na popiół i żużel z palenisk domowych; 4)
Doposażenie nieruchomości wielorodzinnych i kilku rodzinnych w pojemnikowe zestawy do
segregacji odpadów (szkło, papier, tworzywa sztuczne-metal - opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji); 5) Zbiórka liści w miesiącu listopadzie 2020 (maks. 10 000
worków) 6). Zatrudnienie pracownika w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
7). Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kontenery oraz
pojemniki do zbierania odpadów; 8). Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 5 do zaproszenia/zał nr 1 umowy. 3. KODY CPV 90 50 00
00-2 – usługi związane z odpadami, 90 51 31 00-7 – usługi wywozu odpadów pochodzących z
gospodarstw domowych, 90 51 20 00-9 – usługi transportu odpadów, 90 51 10 00-2 – usługi
wywozu odpadów, 90 53 30 00-2 – usługi gospodarki odpadami 4. Podwykonawcy: 4.1.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 4.2. Zamawiający
nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia. 4.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców. 4.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 4.5.
Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt
8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o
wartości większej niż 50 000zł brutto. 5. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: specyfika usługi nie
wymaga uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla
osób niepełnosprawnych, sposób gospodarowania odpadami uregulowana jest przepisami
ustawowymi oraz uchwałą Rady Miejskiej Orzesze. 6. Zatrudnienie pracowników na umowie o
pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia: czynności kierowców śmieciarek oraz pracowników obsługi
śmieciarek - operatorów, polegające na odbieraniu odpadów.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV:  90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90513100-7, 90512000-9, 90511000-2, 90533000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/10/2020
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 831953.54
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
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:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: lider konsorcjum: REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Piotra Skargi 87
Kod pocztowy: 41-706
Miejscowość: Ruda Śląska
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Członek konsorcjum: PreZero Recycling Południe Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Szpitalna 7
Kod pocztowy: 44-194
Miejscowość: Knurów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 898694.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 898694.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 898694.87
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
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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 R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. Art. 67
ust. 1 pkt. 6  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.
Przedmiotowe zamówienie jest udzielane zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 tj.: w przypadku
udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w
ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem
oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;
Zamawiający przewidział takie zamówienie w postępowaniu nr WRZP.271.19.2019 na
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (grudzień 2019 r. – marzec 2021).
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