
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 180822-2014 z dnia 2014-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Biała

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, zagospodarowanie, odpadów komunalnych pochodzących z terenu

nieruchomości zamieszkałych, na terenie Gminy Biała. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca

zobowiązany jest do przestrzegania...

Termin składania ofert: 2014-06-05

Biała: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała

Numer ogłoszenia: 209628 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

BZP: 180822 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała, ul. Rynek 10/2, 48-210 Biała, woj. opolskie, tel. 77 4388542, 4388540, faks

77 4387679.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, zagospodarowanie,

odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych, na terenie Gminy Biała. Przy

wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów

prawa, w tym w szczególności przepisów następujących aktów prawnych i przepisów prawa miejscowego: 1)

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 -

dalej powoływana jako u.c.p.g.), 2) ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z poźn. zm. -

dalej powoływana jako ustawa o odpadach), 3) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w

sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ze zm.), 4) ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie

drogowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1414 ze zm.), 5) uchwała Rady Miejskiej w Białej: - Uchwała Nr XXII.261.2013

Rady Miejskiej w Białej z dnia 22.04.2013r . w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych

odpadów zmieniona Uchwałą Nr XXX.343.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16.04.2014r. zmieniająca uchwałę
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w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - Uchwała Nr XXX.342.2014 Rady

Miejskiej w Białej z dnia 16.04.2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Białej, 6) Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego. Wskazane powyżej akty prawa

miejscowego traktować należy jako akty doprecyzowujące zakres obowiązków spoczywających na wykonawcy

niniejszego zamówienia publicznego, chyba że zakres danego obowiązku został doprecyzowany w sposób

odmienny w niniejszej SIWZ. W przypadku zmiany w toku realizacji umowy o zamówienie publiczne przepisów

powszechnie obowiązujących związanych z przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do

dostosowania sposobu wykonywania umowy zawartej z Zamawiającym do zmian w przepisach. 2. W ramach

realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) odbierania odpadów komunalnych

bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zmieszane, i

zagospodarowanie tych odpadów w RIPOK zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla

Województwa Opolskiego, 2) odbierania odpadów z selektywnej zbiórki pochodzących od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych,

odpadów wielomateriałowych, popiołu, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych

odpadów w odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 3) odbieranie odpadów z

selektywnej zbiórki pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady

komunalne tj: szkło opakowaniowe gromadzone w pojemnikach ogólnodostępnych o pojemności 1100 l. i

zagospodarowanie w odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 4) przeprowadzenie

jednorazowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w

załączniku nr 8 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7,

90.53.30.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.H.U. Komunalnik, ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 552670,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
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Cena wybranej oferty: 293394,00

Oferta z najniższą ceną: 293394,00 / Oferta z najwyższą ceną: 432633,00

Waluta: PLN.
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