
Murów:  Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 
zamieszkałych  i  niezamieszkałych  z  terenu  Gminy  Murów.
Numer  ogłoszenia:  135306  -  2014;  data  zamieszczenia:  22.04.2014
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: 92276 - 2014r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, woj. opolskie, tel. 0-77 
4214034, faks 0-77 4214032.

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..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3)  Określenie  przedmiotu  zamówienia: 1.Przedmiotem  zamówienia  jest  odbiór  i 
zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  , 
niezamieszkałych i mieszanych z terenu Gminy Murów. Zamówienie nie obejmuje dostarczenia i 
ustawienia  pojemników  dla  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  i  niezamieszkałych. 
2.Przedmiot  zamówienia  obejmuje  m.in.:  -  odbiór  i  zagospodarowanie  (odzysk  lub 
unieszkodliwienie)  odpadów  komunalnych  powstałych  na  wszystkich  nieruchomościach 
zamieszkałych , niezamieszkałych i mieszanych na których powstają odpady komunalne, na terenie 
Gminy  Murów  -zbiórkę  odpadów  komunalnych  niesegregowanych  -  zmieszanych,  -zbiórkę 
odpadów gromadzonych selektywnie typu: makulatura, tworzywa sztuczne w tym opakowania PET 
i puszki po napojach, szkło oraz opakowania ze szkła za wyjątkiem stłuczki szklanej, zbieranych w 
workach  i  pojemnikach  -zbiórkę  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych,  -zbiórkę  odpadów 
niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych typu: zużyte baterie i akumulatory, 
chemikalia, przeterminowane leki, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektronicznego zawierającego 
substancje  niebezpieczne,  -zbiórka  mebli  i  innych odpadów wielkogabarytowych,  zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz zużytych opon, -odzysk lub unieszkodliwienie zebranych odpadów 
komunalnych,  -zbiórka  odpadów  ulegających  biodegradacji  powstające  w  gospodarstwach 
domowych  -wyposażenie  nieruchomości  nieodpłatnie  w  worki  plastikowe  -  nie  będące 
pojemnikami  w  rozumieniu  ustawy o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  na  odpady 
segregowane,  -wywóz  odpadów  komunalnych  realizowany  będzie  na  rzecz  Gminy  Murów-  w 
zakresie  zawartych przez  Gminę umów na świadczenie  usług  wywozu odpadów komunalnych. 
Niesegregowane odpady komunalne oraz segregowane odpady komunalne powinny być poddane 
odzyskowi  lub  unieszkodliwianiu  na  obszarze  województwa  opolskiego,  w  instalacjach 
spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 99, poz. 56 z późn. zm.,  
-opracowanie i dostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramu odbioru poszczególnych 
rodzajów  odpadów,  -prowadzenie  i  przekazywanie  do  Zamawiającego  dokumentacji  objętej 
zamówieniem, -odbiór i zagospodarowanie odpadów winno się odbywać zgodnie z wytycznymi 
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017, przepisami prawa 
polskiego oraz przepisami prawa miejscowego. 3.Dane ilościowe pozwalające ustalić cenę oferty: 



stan na dzień1 luty 2014r -liczba mieszkańców, którzy będą objęci  usługą odbierania odpadów 
komunalnych stałych w Gminie Murów - około 4735osób zamieszkałych wg złożonych deklaracji - 
stan  na  dzień  1.02.2014r  -liczba  nieruchomości  -1495  w  tym  zamieszkałych  1399, 
niezamieszkałych  na  których  powstają  odpady  komunalne  96  -liczba  worków  na  selektywnie 
zbierane odpady komunalne (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne): -do gromadzenia frakcji 
odpadów: papier i tektura, opakowania wielomatriałowe o pojemności 120 litrów - 1400/miesiąc 
-do  gromadzenia  frakcji  odpadów:  szkło  o  pojemności  120litrów  -  1400  na  miesiąc  -do 
gromadzenia frakcji odpadów: tworzywa sztuczne o pojemności 120litrów-1400 na miesiąc - liczba 
urządzeń do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych -worek big-bag (pojemność 1m3 
- 1.szt. -kontener ( pojemność 7m3 - 1szt., - liczba pojemników do gromadzenia odpadów frakcji: 
szkło  o  pojemności  240l  5  na  miesiąc  -liczba  pojemników  do  gromadzenia  odpadów  frakcji: 
tworzywa sztuczne- o pojemności 240l- 5na miesiąc -liczba pojemników do gromadzenia odpadów 
frakcji: papier o pojemności 240l - 4 na miesiąc -liczba pojemników do gromadzenia odpadów 
frakcji: papier o pojemności 1100l - 10 na miesiąc -liczba pojemników do gromadzenia odpadów 
frakcji:  szkło  o pojemności  1100l-  9  na miesiąc -liczba  pojemników do gromadzenia odpadów 
frakcji:  tworzywa sztuczne  o  pojemności  1100l  -  9  na  miesiąc  -  liczba  pojemników 120litrów 
przeznaczonych  do gromadzenia  odpadów zmieszanych  -  1452 -  liczba  pojemników 240litrów 
przeznaczonych  do  gromadzenia  odpadów  zmieszanych  -  35  -  liczba  pojemników  1100litrów 
przeznaczonych  do  gromadzenia  odpadów  zmieszanych  -  87  -  liczba  pojemników  120litrów 
przeznaczonych do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji- 5 - liczba kontenerów 7m3 
przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych - 4 Podana liczba worków i pojemników do 
opróżniania  może ulec  zmianie.  -  przewidywana ilość  odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach  zamieszkałych  i  niezamieszkałych  z  terenu  gminy  Murów  :  w  tabeli 
przedstawiono liczbę w Mg odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Murów w latach 
2010, 2011 2012 2013 bez spółdzielni mieszkaniowej DOM Odpady zmieszane 650,0 474,0 748,5 
823,8 Odpady wielkogabarytowe (w tym opony oraz urządzenia elektryczne i  elektroniczne 6,0 
20,1 47,6 47,5 Papier i tektura 14,2 28,6 25,7 32,1 Szkło 19,0 30,6 38,3 60,3 Tworzywa sztuczne 
12,2 17,7 37,9 51,5 Odpady z budowy brak danych 16,6 28,1 10,6 Odpady biodegradowalne 0 0 0 
1,9 Złom 0 0 0 1,9 Leki 0 0 0 0,004 Łącznie 701,4 587,6 926,1 1029,6 Ilość odpadów podana 
powyżej jest orientacyjna i wynika ze sprawozdań przedkładanych Wójtowi Gminy Murów przez 
Przedsiębiorców działających na terenie Gminy Murów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
określa załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykaz nieruchomości z 
których będą odbierane odpady komunalne oraz ilość pojemników i typ stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej specyfikacji..

II.4)  Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV): 90.51.31.00-7,  90.51.40.03-3,  90.52.20.00-9, 
90.51.00.00-5.

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: 18.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

• EKO -TRANS Jan Kurowski, ul. Brunicka 16B, 46-082 Kup, kraj/woj. opolskie. 



IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 759739,00 PLN.

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

• Cena wybranej oferty: 791596,80

• Oferta z najniższą ceną: 791596,80 / Oferta z najwyższą ceną: 864010,80

• Waluta: PLN.


