
Ogłoszenie nr 510408099-N-2021 z dnia 25.01.2021 r.

Gmina Pilchowice: Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

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: 606382-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540230619-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pilchowice, Krajowy numer identyfikacyjny 00068785300000, ul. Damrota  6, 44-145  Pilchowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235
65 21, e-mail szczepanska.m@pilchowice.pl, kierownik.izp@pilchowice.pl, faks 32 235 69 38.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pilchowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
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OS.271.13.2020
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:

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy
Pilchowice w okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Wykonawca zobowiązuje
się do przygotowania PSZOK z uwzględnieniem następujących warunków: 1) PSZOK powinien być zlokalizowany na terenie Gminy Pilchowice,
bądź na terenie sąsiedniej gminy należącej do „regionu III gospodarki odpadami”, w odległości nie przekraczającej 10 km od siedziby Urzędu
Gminy Pilchowice (odległość ta mierzona jest przy uwzględnieniu przejazdu po drogach publicznych), 2) PSZOK zostanie przygotowany i
udostępniony mieszkańcom Gminy Pilchowice od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. w każdy piątek w godzinach od 10.00 do 18.00, 3)
PSZOK powinien uwzględniać pomieszczenia socjalno-magazynowe, plac składowy, ogrodzenie, oświetlenie, być wyposażony w pojemniki
dostosowane do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów, oraz powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, 4)
miejsce przyjmowania odpadów powinno być oznakowane w sposób widoczny oraz posiadać tablicę informacyjną, na której znajduje się
Regulamin PSZOK, 5) wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji umowy aktualnych przepisów prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2020r., poz. 797 ze zm.), b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16
czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2009r. Nr 104, poz. 868), c)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). 6) wykonawca posiada wpis do rejestru BDO oraz aktualne zezwolenie właściwego organu na
prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów przewidzianych do odbioru w PSZOK, wynikające z ustawy o odpadach, 7) po
zakończeniu działalności związanej z prowadzeniem PSZOK teren nieruchomości należy uporządkować, zebrane odpady usunąć poprzez
unieszkodliwienie lub odzysk. 2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług w zakresie obsługi PSZOK
przez cały okres trwania umowy: 1) przyjmowanie do PSZOK w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów: a) szkła, b) tworzyw
sztucznych, c) papieru, d) opakowań wielomateriałowych, e) metali, f) bioodpadów, g) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, h) zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, i) zużytych opon, j) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (z
wyłączeniem odpadów pochodzących z prac, które wymagają pozwolenia lub zgłoszenia na budowę lub rozbiórkę oraz odpadów niebezpiecznych
w szczególności wyrobów zawierających azbest), k) przeterminowanych leków, l) chemikaliów (np.: zużytych olejów, smarów i emulsji,
rozpuszczalników, chemii gospodarczej, aerozoli, środków ochrony roślin, farb, lakierów, kwasów, zasad itp. i opakowań po nich), m) zużytych
baterii i zużytych akumulatorów, n) innych odpadów niebezpiecznych (np. świetlówki), o) odpadów niekwalifikujących 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. 2) wyposażenie PSZOK w dostateczną ilość pojemników dostosowanych do
selektywnego gromadzenia poszczególnych rodzajów przyjmowanych odpadów, 3) zapewnienie profesjonalnej obsługi PSZOK przez odpowiednio
przeszkolonych pracowników odpowiedzialnych za odbiór, ważenie, umieszczenie odpadów w odpowiednich kontenerach i pojemnikach,
prowadzenie ewidencji odpadów, przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania, 4) wyposażenie PSZOK w telefon ze stałym
numerem w okresie obowiązywania umowy, 5) zbieranie przyjętych odpadów w kontenerach lub pojemnikach z podziałem na poszczególne ich
rodzaje, przy czym PSZOK powinien zostać podzielony na dwa sektory z tym zastrzeżeniem, że: a) sektor gromadzenia odpadów niebezpiecznych,
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w którym zbierane będą: baterie i akumulatory; odpady niebezpieczne (np. świetlówki), 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; chemikalia takie jak: zużyte oleje, smary i emulsje, rozpuszczalniki, chemia gospodarcza,
aerozole, środki ochrony roślin, farby, lakiery, kwasy, zasady, itp. i opakowania po nich, b) sektor gromadzenia odpadów innych niż niebezpieczne,
w którym zbierane będą pozostałe rodzaje odpadów( odpady nie stanowiące odpadów niebezpiecznych), przy czym: c) dopuszcza się, aby odpady
inne niż niebezpieczne były magazynowane na utwardzonym i odpowiednio zabezpieczonym placu składowym, odpady powinny być
zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, d) stanowiska magazynowania, kontenery lub pojemniki powinny być oznakowane kodem
odpadu, który odpowiada rodzajowi umieszczonych w nich odpadów, 6) zapewnienie utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-
sanitarnym pojemników/kontenerów oraz terenu całego PSZOK-a, 7) potwierdzenie przyjęcia odpadów będzie odbywało się na formularzu
zawierającym dane przekazującego odpady (imię i nazwisko, bądź nazwa firmy), adres zamieszkania bądź siedziby firmy, datę przyjęcia odpadu,
kod, rodzaj i wagę odpadu, podpis przekazującego odpady. Wykonawca odpowiada za prawidłowe i kompletne uzupełnienie pól formularza oraz
udostępnia druku formularza dostarczającym odpady, 8) prowadzenie rejestru osób i firm dostarczających i odbierających odpady, ewidencji
dostarczanych, zbieranych i przekazywanych odpadów, 9) przekładanie Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań zawierających następujące
dane: a) ilości przyjętych odpadów z podziałem na poszczególne ich rodzaje (wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w
sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r. poz. 1923), b) kserokopię formularza, o którym mowa w części I pkt. 2 ppkt. 5, 10) odbiór odpadów
(zużytych akumulatorów, odpadów chemicznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niekwalifikujących się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zgromadzonych w PSZOK-u będzie
się każdorazowo odbywał w ramach zawartej przez Gminę Pilchowice umowy na realizację zadania pn. „Świadczenie usług odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice w
okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2021r.”, 11) pozostałe odpady (tj. nie wymienione w pkt. 10) przyjęte na PSZOK (tj. szkło, tworzywa
sztuczne, papier, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i
rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, bioodpady, zużyte baterie), przeterminowane leki oraz inne odpady niebezpieczne np. świetlówki)
winny zostać przekazane uprawnionym podmiotom na koszt prowadzącego (obsługującego) PSZOK, 12) PSZOK będzie bezpłatnie przyjmował
odpady od mieszkańców Gminy Pilchowice, natomiast odpłatnie od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Koszty przyjęcia odpadów
wymienionych w punkcie 11 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie ponosiła Gmina Pilchowice. Zaś kosztami przyjęcia odpadów
pochodzących z nieruchomości niezamieszkałej z terenu gminy winien zostać obciążony bezpośrednio właściciel tejże nieruchomości
niezamieszkałej, 13) Przekazywanie Zamawiającemu sprawozdania, o którym mowa w art. 9na ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. – Dz.U. z 2020r. poz. 1439).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90510000-5, 90511200-4, 90512000-9, 90533000-2
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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: 30/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 195325.93
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: PreZero Recycling Południe Sp. z o.o.
Email wykonawcy: recycling.południe@prezero.com
Adres pocztowy: ul. Szybowa 44
Kod pocztowy: 44-193
Miejscowość: Knurów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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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

Cena wybranej oferty/wartość umowy 195325.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 195325.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 195325.93
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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