
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 201198-2013 z dnia 2013-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kodrąb 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Kodrąb. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać  

i zagospodarować następujące rodzaje odpadów: - z zamieszkałych posesji: a)... 

Termin składania ofert: 2013-06-03  

 

Kodrąb: 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z terenu Gminy Kodrąb 

Numer ogłoszenia: 229680 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013 
 

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: 201198 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kodrębie, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb,  

woj. łódzkie, tel. 044 6819317, 6819325, faks 044 6819317, 6819325. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Kodrąb. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kodrąb. 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać  

i zagospodarować  następujące rodzaje odpadów: 

- z zamieszkałych posesji:  

a) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji 

(zielone), 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=201198&rok=2013-05-23


a) selektywne zbierane odpady komunalne: papier i tektura, szkło, metal, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

b) odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

- z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpady 

komunalne: 

a) przeterminowane leki ze wskazanych przez Zamawiającego punktów aptecznych, 

b) zużyte baterie i akumulatory ze wskazanych przez Zamawiającego obiektach 

użyteczności publicznej oraz z PSZOK, 

c)   chemikalia, 

d)   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , 

e)   zużyte opony ,  

f)   meble i inne odpady wielkogabarytowe , 

g)   odpady budowlane i rozbiórkowe , 

h) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, 

i)     odzież, 

j)     tworzywa sztuczne, 

k) metal.  

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać   

i zagospodarować  każdą ilość odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych  

na terenie Gminy Kodrąb. Wymaga się również odbierania odpadów, które zostały 

umieszczone obok pojemnika, gdyż się w nich nie zmieściły. 

 

Powierzchnia gminy wynosi 105,79  km
2
.  

 

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. liczba  mieszkańców zameldowanych na pobyt stały  

i czasowy wynosiła 4775, a szacowana  liczba  gospodarstw domowych- 1197. 

W Załączniku nr 8 do SIWZ Zamawiający przedstawia wykaz nieruchomości zamieszkałych 

na terenie gminy Kodrąb wraz z liczbą osób faktycznie zamieszkujących posesje na dzień 

30.04.2013 r. 

 

Ilość odpadów zebranych w 2012 r. na terenie Gminy Kodrąb przez firmy odbierające 

przedstawione są w Załączniku nr 7 do SIWZ stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający prognozuje, że po wprowadzeniu na terenie Gminy nowego 

systemu zbiórki odpadów  ilość odbieranych odpadów znacznie wzrośnie.  

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował  

z częstotliwością  i na   zasadach określonych w uchwale  Rady Gminy Kodrąb  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kodrąb, która stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, zwany PSZOK: 

Zamawiający posiada utwardzony i ogrodzony teren zlokalizowany przy ul. Łąkowej,  

97-512 Kodrąb (teren oczyszczalni ścieków). 



Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia  i zorganizowania na w/w terenie do dnia 

15.08.2013r. PSZOK celem odbierania (przyjmowania) od  mieszkańców  nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Kodrąb. 

 

W ramach utworzenia PSZOK po stronie Wykonawcy leży obowiązek wyposażenia PSZOK 

w pojemniki, zatrudnienia pracownika, prowadzenia (obsługi) PSZOK oraz odbiór  

i zagospodarowanie odpadów. 

 

PSZOK zostanie wyposażony przez Wykonawcę w odpowiednie  pojemniki tak,  

aby zapewnić prawidłową segregację odpadów zgodnie z uchwałą  Rady Gminy Kodrąb  

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, która stanowi Załącznik nr 

12 do SIWZ oraz  uchwałą  Rady Gminy Kodrąb w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Kodrąb, który stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.  

 

Wykonawca odpowiada na terenie PSZOK i wokół niego za zachowanie czystości   

i porządku. 

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do wywozu odpadów 

wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych raz w ciągu trwania 

umowy - w październiku 2013 r., a zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony dwa 

razy w ciągu trwania umowy w miesiącach: październik 2013 r. i  maj 2014 r. 

 

Zbiórka polegać będzie na: 

a) załadunku na środek transportu odpadów wystawionych przed nieruchomością 

zamieszkałą; 

b) posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady; 

c) transporcie odebranych odpadów; 

d) zagospodarowaniu odebranych odpadów. 

 

Na czas realizacji zamówienia  Wykonawca zobowiązany  będzie do nieodpłatnego 

zapewnienia posiadaczom nieruchomości zamieszkałych pojemników na odpady zmieszane, 

przystosowanych do mechanicznego opróżniania, o pojemnościach i właściwościach 

określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kodrąb, który 

stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ oraz systematyczne dostarczanie worków na odpady 

selektywnie zbierane: papier i tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe i biodegradowalne. Odpowiednio dla danego rodzaju odpadów 

komunalnych, worki powinny różnić się kolorystycznie i posiadać stosowny napis 

informujący o rodzaju gromadzonych w nich odpadach.  

Ilości i pojemności pojemników winny być dopasowane do ilości i potrzeb osób 

zamieszkałych na danej nieruchomości.  

W przypadku gdy pojemniki będą nie wystarczające, Wykonawca dostarczy  

na wyznaczone posesje   dodatkowe pojemniki lub zamieni będące tam na większe. 

 

Wykonawca wymieni lub dostarczy dodatkowy pojemnik, usunie lub przeniesie pojemniki  

w terminie 14 dni od zgłoszenia za pomocą fax-u, poczty elektronicznej  

lub telefonicznie przez Zamawiającego. 

Przekazywane pojemniki mogą być nowe lub używane, ale nie uszkodzone, czyste  

i estetyczne.  



Pojemniki będą przez Wykonawcę dostarczane mieszkańcom na posesje w okresie  

od dnia zawarcia umowy do dnia 29.06.2013 r. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 

 

a) Załącznik nr 7  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

b) Załącznik nr 8  wykaz nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy  Kodrąb 

wraz z liczbą osób faktycznie zamieszkujących posesje na dzień 30.04.2013 r.  

c) Załącznik nr 9  Uchwała Rady Gminy Kodrąb- Regulamin utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Kodrąb  

d) Załącznik nr 11 wykaz nieruchomości o utrudnionym dojeździe 

e) Załącznik nr 12  Uchwała Rady Gminy Kodrąb-  w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów   

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

90.51.20.00-9, 90.51.40.00-3. 

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: 14.06.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 A.S.A. EKO Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 383 704,80 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 194 820,00 

 Oferta z najniższą ceną: 194 820,00 / Oferta z najwyższą ceną: 281 343,00 

 Waluta: PLN. 

 


