
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Odbiór i transport segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172271333

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbiór i transport segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da7687aa-ae5b-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00117612/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-16 12:15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000796/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Odbiór i transport segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00047772/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie
następujące warunki określone w art. 214 ust 1 pkt. 11 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych ZGKiM Sp. z o. o. spełnia wszystkie w/w przesłanki. Wobec
powyższego Gmina Kolbuszowa zleci realizację zadania pn.: " Odbiór i transport segregowanych
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z
terenu Gminy Kolbuszowa " ZGKiM Sp. z o. o. Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Kolbuszowej posiada odpowiedni potencjał techniczny a także
wiedzę i doświadczenie zdobyte w ubiegłych latach działając jako Zakład Usług Komunalnych w
Kolbuszowej. Zna również specyfikę wykonywania niniejszych prac na terenie Gminy
Kolbuszowa. Niniejsze zamówienia mieści się w podstawowym zakresie działalności ZGKIM Sp.
z o. o.. Przedmiotowe zamówienie należy do zadań własnych jednostki dla których powołano
ZGKiM Sp. z o. o.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.24.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z
terenu Gminy Kolbuszowa pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i częściowo
zamieszkałych oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych.

2) Usługa w szczególności obejmuje:

a) odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa) w następujących
frakcjach:
 papier i tektura,
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 szkło,
 tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
 odpady BIO,

b) transport odebranych segregowanych odpadów komunalnych celem zagospodarowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 485001,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 485001,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 485001,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8141685725
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7.3.4) Miejscowość: Kolbuszowa

7.3.5) Kod pocztowy: 36-100

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 485001,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2021-07-01 do 2021-12-31
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