
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 78320-2016 z dnia 2016-04-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kruszyna
1. Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie z podziałem na 
odpady: 1) zmieszane odpady komunalne, 2) papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe, 3) szkło, 4) odpady...
Termin składania ofert: 2016-04-15 

Kruszyna: Świadczenie usługi odbierania odpadów 
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu 

Gminy Kruszyna
Numer ogłoszenia: 121928 - 2016; data zamieszczenia: 

16.05.2016
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: 78320 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszyna, ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna, woj. śląskie, tel. 34 
3202003, faks 34 3202054.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi odbierania 
odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Kruszyna.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości 
zamieszkałych odbywać się będzie z podziałem na odpady: 1) zmieszane odpady komunalne, 2) 
papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 3) szkło, 4) odpady ulegające 
biodegradacji, 5) meble i inne odpady wielkogabarytowe. 2. Odbiór odpadów z punktu 
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selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK): 1) przeterminowane leki i chemikalia, 
2) zużyte baterie i akumulatory, 3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 4) odpady 
budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych 
we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do 
administracji budowlano - architektonicznej, 5) zużyte opony, 6) inne odpady niebezpieczne 
wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, 7) papier, 8) metal, 9) tworzywa sztuczne, 10) 
szkło, 11) opakowania wielomateriałowe, 12) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, 13) odpady 
wielkogabarytowe. 3. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru, transportu i 
zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01, Papier, tektura - 20 
01 01, Szkło - 20 01 02, Tworzywa sztuczne - 20 01 39, Metale - 20 01 40, Odpady 
wielkogabarytowe - 20 03 07, Odpady ulegające biodegradacji - 20 02 01, Opakowania 
wielomateriałowe - 15 01 05 oraz wyposażenia w pojemniki. Przedmiot zamówienia obejmuje 
załadunek, transport, dostarczenie pojemników i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców 
Gminy Kruszyna, z tym, że zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) odpady 
biodegradowalne (20 02 01) oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, 
Wykonawca jest obowiązany przekazać do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu I zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Śląskiego 2014 lub w przypadku awarii tej instalacji do instalacji przewidzianych 
do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. W przypadku niewielkich ilości odebranych 
odpadów selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych, Wykonawca może wskazać podmiot zbierający te 
odpady.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 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: 11.05.2016.
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IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz, ul. Sienkiewicza 58a, 29-100 Włoszczowa, kraj/woj. 
świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 540516,31 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 560825,10 
Oferta z najniższą ceną: 560825,10 / Oferta z najwyższą ceną: 717684,73 
Waluta: PLN .
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