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Ogłoszenie nr 510208262-N-2019 z dnia 02-10-2019 r.

Gmina Murów: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów" 

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: 592952-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Murów, Krajowy numer identyfikacyjny 53141317100000, ul. ul. Dworcowa  2, 46-030 
Murów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 4214034, e-mail przetargi@murow.pl, faks 0-77
4214032. 
Adres strony internetowej (url): www.murow.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
Zp. 271.14.2019

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: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i
zagospodarowaniu (odzysku lub unieszkodliwianiu) odpadów komunalnych zmieszanych,
segregowanych i biodegradowalnych od właścicieli wszystkich nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie Gminy Murów. 2. Nieodpłatne wyposażenie nieruchomości,
objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Murów, w
plastikowe worki do na odpady segregowane. Pojemność worków od 80 do 120 l. Kolorystyka
worków będzie następująca: a. kolor niebieski – makulatura, w tym kartony b. kolor zielony –
szkło oraz opakowania ze szkła z wyłączeniem stłuczki szklanej c. kolor żółty – tworzywa
sztuczne, w tym opakowania po produktach spożywczych i puszki po napojach. 3. Odbiór i
zagospodarowanie wszystkich odpadów przyjętych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w
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Murowie. 4. Opracowanie i dostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramu odbioru
poszczególnych rodzajów odpadów. 5. Osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz zapisami Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego. 6. Prowadzenie sprawozdawczości oraz
dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem w okresie realizacji umowy. 7.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów winno odbywać się zgodnie z wytycznymi obowiązującego
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego oraz jego zmianach, przepisami
prawa polskiego oraz przepisami prawa miejscowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 9. Zamawiający na podstawie art. 29ust. 3a ustawy Pzp
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040), o ile nie są wykonywane przez osoby w ramach
prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę; osoby wykonujące czynności: 2) zarządzania
transportem - minimum 1 osoba, 3) nadzorowania odbioru odpadów komunalnych z
nieruchomości oraz nadzorowania jakości wykonywanych prac- minimum 1 osoba, 4) obsługi
sprzętów, w szczególności zamontowanych na pojazdach (pojemników na odpady) – minimum 2
osoby, 5) kierowania pojazdami- minimum 2 osoby, 6) ładowania odpadów- minimum 2 osoby,
Obowiązek określony w pkt. 3 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. Szczegółowe uregulowanie
kwestii: sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których
mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności
niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90513100-7

Dodatkowe kody CPV: 90500000-2, 90511000-2, 90513000-6, 90512000-9, 90510000-5

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: 01/10/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 698000.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
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liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach 
Email wykonawcy: biuro@strach.info 
Adres pocztowy: ul. Bór 169 
Kod pocztowy: 42-202 
Miejscowość: Częstochowa 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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 861347.52 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 861347.52 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1171660.44 
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. 


