Ogłoszenie nr 510060845-N-2020 z dnia 07-04-2020 r.
Gmina Sadkowice: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY
SADKOWICE
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: 515363-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sadkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 75014848900000, ul. Sadkowice , 96-206
Sadkowice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 156 191, e-mail ug@gminasadkowice.pl, faks
468 156 191.
Adres strony internetowej (url): https://www.gminasadkowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY
SADKOWICE
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GO.271.2.2020
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:
3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub
unieszkodliwianie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości
położonych na terenie Gminy Sadkowice, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z trzech
miejsc wskazanych przez Zamawiającego przeznaczonych do użytku publicznego, w sposób
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września
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1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz.
2020), zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego, przyjętego uchwałą
Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XL/502/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie
uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2022 z
uwzględnieniem lat 2023 – 2028, oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Sadkowice. Odpady będą odbierane ze wszystkich miejscowości Gminy
Sadkowice. Wykaz miejscowości, a tym samym ilość miejsc gromadzenia odpadów stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ. Zaleca się aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej, celem
sprawdzenia warunków terenowych związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem
zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i
przydatnych do oceny wykonania usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z
tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi
Wykonawca. Jako materiał pomocniczy usytuowania nieruchomości na terenie Gminy
Sadkowice może posłużyć system informacji przestrzennej zamieszczony na stronie internetowej
Urzędu Gminy Sadkowice. 1. Warunki wykonania usługi: a) Wykonawca podczas realizacji
zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3b i art. 3c ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2010, poz. 2020), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczania masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz
sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412),
uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XL/502/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie
uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2022 z
uwzględnieniem lat 2023 – 2028. b) Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsc
gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki i worki w terminie od dnia zawarcia umowy do
dnia 30.04.2020 r.. Na potwierdzenie dostarczenia pojemników Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu w terminie do 30.04.2020 r., potwierdzenia od właścicieli nieruchomości
opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku
niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskaże on
Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być
uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów takich jak tachograf
czy GPS. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności co
najmniej trzykrotne nie zastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w
odstępach co najmniej trzydniowych w godzinach 7:00 – 20:00. Wykonawca wyposaży w
terminie do dnia 30.04.2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowany w miejscowości Sadkowice, na działce nr 378 – dawna baza SKR, w którym
odbywać się będzie zbiórka odpadów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony (max. do rozmiaru 1200 mm), odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i
odzieży, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. c) W przypadku
zmian w wykazie, o którym mowa w pkt 3.2.1.g, skutkujących rozszerzeniem listy punktów
odbioru lub pojemników i worków nieujętych w wykazie, o którym mowa w pkt 3.2.1.g,
Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki, ich
oznaczenie potwierdzające przynależność do gminnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, pojemniki muszą być oznaczone odpowiednimi kolorami, zgodnie z uchwałą w
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sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadkowice 2)
odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości, punktów odbioru począwszy od tygodnia
następującego po tygodniu, w którym zamawiający poinformował wykonawcę o zmianie
wykazu. W przypadku zmian w wykazie, o którym mowa w pkt 3.2.1.g, skutkujących
zmniejszeniem listy punktów wywozowych lub pojemników ujętych w wykazie, o którym mowa
w pkt 3.2.1.g, Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) odebrania pojemnika / pojemników z
nieruchomości, 2) zakończenia świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z tych
nieruchomości, począwszy od tygodnia następującego po tygodniu, w którym otrzymał
informację o wykreśleniu punktu wywozowego z wykazu. Odbiór odpadów będzie następował z
pojemników wystawionych przez właścicieli nieruchomości na zewnątrz posesji, przy
najbliższej drodze wewnętrznej, gminnej lub powiatowej, w miejscu zapewniającym swobodny
dojazd specjalistycznym pojazdem. Zamawiający i Wykonawca uzgodnią wykaz miejsc o
utrudnionym dojeździe do miejsc odbioru odpadów, a w przypadku braku możliwości dojazdu
wyznaczą zastępcze miejsce odbioru odpadów dla tych nieruchomości. Odpady odebrane z
zastępczego miejsca odbioru, Wykonawca zaliczy do ilości odebranych odpadów w ramach
obowiązującej umowy o zamówienie publiczne. d) Wykonawca odpowiada za stan techniczny i
sanitarny pojemników do gromadzenia odpadów. Na wezwanie Zamawiającego jest obowiązany
do ich napraw, wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników uszkodzonych z winy
Wykonawcy podczas świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych. e) Wykonawca jest
zobowiązany do uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi
zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników lub worków w trakcie realizacji usługi odbioru.
f) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód
wyrządzonych podczas lub w związku z wykonywaniem usługi. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu lub zdrowiu osób
trzecich, powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. g) Szczegółowy
wykaz adresów nieruchomości zamieszkałych oraz miejsc do gromadzenia odpadów, które
powinny zostać wyposażone w pojemniki i worki, ich rodzaj oraz ilość Zamawiający dostarczy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę przed zawarciem umowy na odbiór i
zagospodarowanie odpadów wraz ze szczegółowym wykazem punktów odbioru objętych
przedmiotem zamówienia. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, przed podpisaniem
umowy sporządzi Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako oferta najkorzystniejsza.
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogramy (w formie papierowej i elektronicznej)
na wszystkie miesiące trwania umowy. Harmonogram na rok 2020 i 2021 Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie do dnia 30.04.2020 r. Każdorazowa
zmiana harmonogramu wywozu odpadów wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. h)
Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do przygotowania kolorowych
harmonogramów odbioru odpadów oraz do ich dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości.
Wykonawca obowiązany jest w ramach umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym
do dystrybucji również innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami
(SGO) w Sadkowicach o ile nie wymagają one potwierdzenia odbioru. Przez określenie „inne
dokumenty związane z Systemem Gospodarki Odpadami w Sadkowicach o ile nie wymagają
one potwierdzenia odbioru” Zamawiający rozumie ulotki informacyjne kierowane do właścicieli
nieruchomości w ramach SGO. Jednorazowo jest to nie więcej niż 1360 sztuk. i) Wykonawca w
ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów
komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. j) Wykonawca
zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w
zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że
właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów,
Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i informuje o
tym fakcie właściciela nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni
roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną
poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez
właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację
– nagrania bądź zdjęcia wykonane kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem bądź innym
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urządzeniem rejestrującym obrazy (z funkcją rejestracji obrazów wysokiej jakości) i protokół z
zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy
nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia.
Dokumentacja musi być wykonana na poziomie umożliwiającym wydanie przez Zamawiającego
decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. W przypadku stwierdzenia przez
Wykonawcę, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów,
Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane, w tym samym dniu, w którym stwierdzono
zaistnienie nieprawidłowości. W przypadku wystawienia przez właściciela nieruchomości
odpadów innych niż komunalne, których Wykonawca nie odebrał z posesji, należy je
sfotografować i przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej informację zawierającą termin
odbioru odpadów, miejscowość i nr posesji, bądź inne informacje umożliwiające identyfikację
właściciela oraz dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili naruszenia wraz ze
zdjęciami pozostawionych odpadów. k) Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich
odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze. l) Zamówienie nie obejmuje
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy. m) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich wytworzonych
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Sadkowice tj. zmieszanych odpadów komunalnych, popiołu oraz następujących frakcji odpadów
gromadzonych w sposób selektywny: odpadów z papieru, tektury, opakowań
wielomateriałowych, tworzyw sztucznych, szkła i bioodpadów. Wykonawca odbiera również
odpady z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), tj.: odpady
wymienione powyżej, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony (max. do rozmiaru 1200 mm), odpady budowlane i
rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży, odpady niekwalifikujące się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igieł i strzykawek. n) Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do
przeprowadzenia zbiórki odpadów wielkogabarytowych (kod odpadu 20 03 07), zużytych opon
(kod odpadu 16 01 03) – do rozmiaru 1200 mm, zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych (kod odpadu 20 01 36, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*) bezpośrednio z
nieruchomości zamieszkałych dwa razy do roku (wiosna – jesień). Szczegółowe terminy zbiórki
w poszczególnych miejscowościach oraz zasady zbiórki Wykonawca dostarczy mieszkańcom
oraz do siedziby Zamawiającego co najmniej 1 miesiąc przed planowanym odbiorem. Zbiórka
polegać będzie na: - załadunku na środek transportu odpadów wystawionych przed
nieruchomość zamieszkałą, - zagospodarowaniu odebranych odpadów, - posprzątaniu miejsc, z
których odbierane są wystawione odpady. o) System odbierania odpadów komunalnych nie
obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. p) Odpady
zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadkowice Wykonawca zobowiązany jest
poddać ważeniu oraz zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z
obowiązującym prawem, w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji,
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywać do instalacji komunalnych oraz
przedstawiać Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowody potwierdzające wykonanie tych
czynności, w tym w szczególności dokumentów wagowych i kart przekazania odpadów –
zgodnie z postanowieniami projektu umowy. 2. Instalacja do jakiej mogą trafić odpady: Odpady
zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadkowice Wykonawca zobowiązany jest
poddać ważeniu oraz zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie
obowiązującym prawem, w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji,
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywanych do instalacji komunalnych oraz
przedstawić Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowody potwierdzające wykonanie tych
czynności, w tym w szczególności dokumentów wagowych i kart przekazania odpadów –
zgodnie z postanowieniami projektu umowy. 3. Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów
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komunalnych a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż 1 raz w
miesiącu w okresie od listopada do marca i nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w okresie od
kwietnia do października; popiół – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; b) papier, szkło, tworzywa
sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
bioodpady – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od listopada do marca i nie rzadziej niż
2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października; odpady z pojemników ustawionych
przy drogach publicznych oraz z koszy ulicznych – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. c) Odpady
niebezpieczne typu leki, baterie będą odbierane w punktach stacjonarnych (instytucje
użyteczności publicznej, apteki). Wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy. Ilość
punktów odbioru: leki – 2, baterie – 6. Pojemniki zapewnia Wykonawca. Częstotliwość
załadunku i wywozu odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie na telefoniczne zgłoszenie
Zamawiającego. Wykonawca odbierze odpady w ciągu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia. d)
Odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbywać się będzie
w miarę potrzeb na telefoniczne lub e – mailowe zgłoszenie przez Zamawiającego. Wykonawca
odbierze odpady z PSZOK w ciągu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia. 4. Standardy sanitarne
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając m.in. zapisy ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, poz. 730, poz. 1403, poz.
1579), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z
2013 r., poz. 122), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r.,
Nr 104, poz. 868), aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy Sadkowice w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadkowice. 5. Obowiązki
dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: a) Wykonawca jest
zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu miesięcznych protokołów wykonania usług z
przedmiotu zamówienia, stanowiących załącznik do faktury. b) Miesięczne protokoły wykonania
usług winny zawierać: - informację o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów
komunalnych, w tym odpadów odebranych selektywnie, - informację o masie poszczególnych
rodzajów odebranych odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. c) W
przypadku wystawienia przez właściciela nieruchomości odpadów innych niż komunalne,
których Wykonawca nie odebrał z posesji, należy je sfotografować i przedstawić
Zamawiającemu w formie pisemnej informację zawierającą termin odbioru odpadów,
miejscowość i nr posesji, bądź inne informacje umożliwiające identyfikację właściciela
nieruchomości oraz dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili naruszenia wraz ze
zdjęciami pozostawionych odpadów. d) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę
występowania nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a które nie są ujęte w
bazie prowadzonej przez Zamawiającego, jest on zobowiązany do niezwłocznego
powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. e) Powiadomienie właściciela nieruchomości
nastąpi poprzez pozostawienie informacji pisemnej w widocznym miejscu (np. skrzynka na listy)
a także poprzez przylepienie na pojemniku lub worku nalepki z następującą treścią: „Informuje
się właściciela nieruchomości nr _____ w _____________, że w dniu _________ odpady zostały
odebrane niezgodnie z przepisami”, lub doręczenia kopii protokołu zgodnie z zasadami doręczeń
opisanych w Ordynacji podatkowej. f) Zamawiający w celach kontroli oraz rozstrzygania
sporów dotyczących reklamacji może w trakcie trwania umowy domagać się sporządzenia
fotografii z części bądź wszystkich nieruchomości, w których stwierdzono nieprawidłowości,
bądź nie są wystawiane odpady komunalne. O tym fakcie Zamawiający powiadomi Wykonawcę
przed zbiórką odpadów. 6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, poz. 1043, poz. 1495). Zamawiający wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - kierowanie
pojazdem przystosowanym do transportu odpadów, - załadunek odpadów odbieranych z terenów
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nieruchomości zamieszkałych. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do
wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania
oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania
ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie
realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Niezłożenie przez wykonawcę w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane wyżej czynności. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z ww. obowiązku,
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za
odstąpienie od umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. W
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy. 3.3. Charakterystyka i wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów: 1.
Urządzenia do gromadzenia odpadów: a) Odpady zmieszane - pojemniki – pojemność 120 l –
ok. 1360 szt.; b) Odpady selektywnie zbierane: - worki na papier - folia polietylenowa LDPE o
grubości co najmniej 60 mikronów, koloru niebieskiego z napisem „PAPIER”- 1360 szt; - worki
na szkło - folia polietylenowa LDPE o grubości co najmniej 60 mikronów, koloru zielonego z
napisem „SZKŁO” – 1360 szt; - worki na tworzywa sztuczne i metale - folia polietylenowa
LDPE o grubości co najmniej 60 mikronów, koloru żółtego z napisem „METALE I
TWORZYWA SZTUCZNE” – 1360 szt; - worki na odpady ulegające biodegradacji - folia
polietylenowa LDPE o grubości co najmniej 60 mikronów, koloru brązowego z napisem „BIO”
– 1360 szt. - worki na popiół – folia polietylenowa LDPE o grubości co najmniej 120 mikronów,
koloru czarnego – 1360 szt. Przy jednorazowym odbiorze worków na odpady segregowane z
każdego punktu odbioru w zabudowie jednorodzinnej Wykonawca odbierający odpady
zobowiązany jest do pozostawienia tej samej ilości worków danego rodzaju. Wykonawca
dodatkowo będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego żądaną ilość worków dla każdej frakcji
selektywnie zbieranych odpadów oraz żądaną ilość worków na popiół, które w miarę potrzeby
będą rozdysponowane właścicielom nieruchomości zamieszkałych. c) Odpady niebezpieczne leki – pojemniki zaopatrzone w małe otwory wrzutowe, znajdujące się w pojemnikach leki
zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, wyraźnie oznaczone przeznaczenie
pojemnika np. napis: „TU WRZUCAJ PRZETERMINOWANE LEKI”, pojemność min. 30 l – 2
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szt.; - baterie – pojemniki zaopatrzone w małe otwory wrzutowe, znajdujące się w pojemnikach
baterie zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, wyraźnie oznaczone przeznaczenie
pojemnika np. napis: „TU WRZUCAJ BATERIE”, pojemność min. 30 l – 6 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 90533000-2, 90513100-7, 90511000-2

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: 07/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 907500
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: 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: P.P.H.U. DREWBUD Kazimierz Budek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Komorów 15
Kod pocztowy: 96-214
Miejscowość: Cielądz
Kraj/woj.: łódzkie
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
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Cena wybranej oferty/wartość umowy 907500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 907500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 907500
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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