Ogłoszenie nr 89360 - 2017 z dnia 2017-05-29 r.
Kowary: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary
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: 50407-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 532672017
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: Urząd Miejski w Kowarach, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. 1-go
Maja , 58530 Kowary, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 075 718-24-16, faks , e-mail
burmistrz@kowary.pl
Adres strony internetowej (URL): www.kowary.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 i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
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:
I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz
nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary, w tym: 1) odbiór
odpadów z pojemników i worków wystawionych przez właścicieli oraz zagospodarowanie tych
odpadów; 2) prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(zwanego dalej PSZOK), zlokalizowanego na terenie Gminy Kowary oraz odbieranie i
zagospodarowywanie odpadów komunalnych w nim gromadzonych; 3) odbiór i zagospodarowanie
zużytych baterii; 4) odbiór i zagospodarowanie leków przeterminowanych i zbędnych; 5)
organizacja i obsługa objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych pochodzących z
gospodarstw domowych; 6) zorganizowanie i przeprowadzenie przy współpracy z Zamawiającym
akcji w każdym roku trwania umowy: akcja liść i akcja choinka; 7) zorganizowanie i
przeprowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami i segregacji
odpadów komunalnych w gminie Kowary. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia: 2.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp,
Zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności: a) czynności polegające na załadunku odpadów
komunalnych z pojemników (worków na odpady) na pojazdy przystosowane do odbieran ia
odpowiednio odpadów komunalnych: zmieszanych(śmieciarki), zebranych selektywnie, bądź na
pojazdy bez funkcji kompaktującej, b) czynności kierowania pojazdami wymaganymi do realizacji
zamówienia tj. pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komuna lnych zmieszanych
(śmieciarki), pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów
komunalnych, pojazdem do odbierania od padów bez funkcji kompaktującej, c) czynności
planowania, kierowania i nadzorowania pracy kierowców i ładowaczy odpadów komunalnych, o
których mowa w podpunkcie a i b, d) czynności nadzorowania systemu pracy monitoringu tras
pojazdów odbierających odpady komunalne (GPS), e) czynności przyjmowania i załatwiania
reklamacji zgłaszanych przez odbiorców usług, Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni
w/w osoby na cały okres realizacji zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502
z późn. zm.). Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników winien przed rozpoczęciem
wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu kopię umów o pracę lub
zgłoszeń ZUS-owskich. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców kopie
umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich należy przedłożyć wraz z kopią umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem
wykonywania czynności przez te osoby. 2.2. W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania
stosunku pracy przez osobę, osoby, pracodawcę lub z innych przyczyn, w trakcie okresu o którym
mowa w dziale V, wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji
zamówienia licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby. 2.3. W przypadku nie zatrudnienia przy
realizacji zamówienia pracowników na umowę o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na
jego żądanie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt
wykonywania usługi przez takie osoby winien zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną
przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego
przedstawicieli. 2.4. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania
przedmiotu umowy i na każde żądanie Zamawiającego przedstawi umowy o pracę osób
zatrudnionych, o których mowa w dziale V., wykonawca winien uzyskać od zatrudnionych

pracowników, zgodę dla Zamawiającego na dostęp do danych osobowych tych pracowników w celu
prawidłowej realizacji umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 90513100-7
Dodatkowe kody CPV: 90533000-2, 90500000-2
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: 16/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT868730.56
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
SIMEKO Sp. z o.o., biuro@simeko.com.pl, ul. Karla Miarki 42, 58-500, Jelenia Góra, kraj/woj.
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 1049760.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1049760.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1363392.00
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.

