
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 403422-2014 z dnia 2014-12-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żelechów 

Przedmiotem zamówienia będzie realizacja usługi pn. Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów: 1.1 odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów... 

Termin składania ofert: 2014-12-17 

 

Żelechów: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy w Gminie Żelechów 

Numer ogłoszenia: 421474 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 403422 - 

2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów, woj. mazowieckie, tel. 25 754 11 44, faks 

25 754 11 44. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia będzie realizacja usługi pn. Odbieranie, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów: 1.1 odbieranie, 

transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, powstałych i zbieranych bezpośrednio z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Żelechów, zgodnie z poniższą tabelą: L.p. Rodzaje 

odpadów Sposób odbioru z nieruchomości PSZOK 1 Zmieszane odpady komunalne + - 2 Papier + + 3 Szkło + + 4 Tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale + + 5 Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji, oraz odpady zielone + + 6 Przeterminowane leki, chemikalia - + 7 Zużyte baterie i akumulatory - + 8 Zużyty 

sprzęt elektroniczny i elektryczny + + 9 Meble i inne odpady wielkogabarytowe + + 10 Odpady rozbiórkowe i budowlane + + 11 Zużyte 

opony + + 12 Popiół - + 1.2 Przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosowanie ma Uchwała Nr XXX/248/13 Rady Miejskiej w 

Żelechowie z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz Uchwała Nr XXX/247/13 Rady Miejskiej w 

Żelechowie z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów. 1.3 

Wyposażenie (zgodnie z pkt 5 załącznika nr 5 do SIWZ) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym odbieranie, 

transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oddawanych do PSZOK przez mieszkańców Gminy Żelechów. 1.4 Osiągnięcie 

poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) oraz 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=403422&rok=2014-12-09


osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 

ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676 z późn.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 

5 do SIWZ. 1. Zamawiający informuje, że za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji, ustala się cenę 

ryczałtową. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nich nie 

ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9. 

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: 30.12.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 MPK Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 858254,52 PLN. 

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

 Cena wybranej oferty: 877430,88 

 Oferta z najniższą ceną: 877430,88 / Oferta z najwyższą ceną: 1009324,80 

 Waluta: PLN. 

 
 


