
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 296260-2015 z dnia 2015-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zebrzydowice 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomosciach zamieszkałych z obszaru 

Gminy zebrzydowice w okresie od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru,... 

Termin składania ofert: 2015-11-13  

Zebrzydowice: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

powstaj ących na nieruchomo ściach zamieszkałych z obszaru Gminy 

Zebrzydowice w okresie od 01.01.2016 r do 31.12.201 6 r. 

Numer ogłoszenia: 339332 - 2015; data zamieszczenia : 11.12.2015 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w 

BZP: 296260 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032 

4755107, faks 032 4693266. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 

01.01.2016 r do 31.12.2016 r.. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających 

na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice z wyłączeniem odpadów 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania 

całej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w szczególności: a/ zmieszanych odpadów 

komunalnych i pozostałości z segregacji odpadów b/ papieru i tektury c/ szkła d/ tworzyw sztucznych, metali, odpadów 

wielomateriałowych e/ odpadów ulegających biodegradacji f/ zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego g/ 

odpadów wielkogabarytowych h/ zużytych opon itp. / katalog odpadów jest otwarty/ Przedmiot zamówienia obejmuje 

wszystkie nieruchomości zamieszkałe na obszarze Gminy Zebrzydowice. Na terenie Gminy Zebrzydowice obowiązują 

w ciągu całego roku dwa okresy gospodarowania odpadami: - okres letni - obowiązuje od 01.05. do 31.10. danego 

roku kalendarzowego - okres zimowy - obowiązuje od 01.11 do 30.04 danego roku kalendarzowego Przedmiot 
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zamówienia będzie realizowany przez organizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na: a/ 

odpady pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów b/ odpady zmieszane i pozostałości po segregacji c/ odpady 

komunalne wielkogabarytowe - w tym m.in. stare meble, zabawki, okna, opony itp. d/ obsługa GPSZOK-u - Gminny 

Punkt Segregacyjnej Zbiórki Odpadów Komunalnych e/ odbiór i zagospodarowanie sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego f/ odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych odpadów farmaceutycznych g/ odbiór i 

zagospodarowanie odpadów w systemie uzupełniającym - odbiór odpadów biodegradowalnych h/ odbiór gruzu 

budowlanego w ilości powyżej 500 kg / usługa na telefon / i/ odbiór opon powyżej 1000 mm. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.40.00-3, 90.51.10.00-2, 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:  11.12.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

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

EKOPLAST PRODUKT Sp. z o.o., ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn, kraj/woj. śląskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 833333,33 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty:  1009125,00  

Oferta z najni ższą ceną: 1009125,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 1336500,00  

Waluta:  PLN . 
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