
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 194944-2014 z dnia 2014-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jeżowe 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na 

których powstają odpady komunalne na... 

Termin składania ofert: 2014-06-17  

 

Jeżowe: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jeżowe. 

Numer ogłoszenia: 141617 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014 
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: 194944 - 2014r. 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jeżowe, Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe, woj. podkarpackie, tel. 015 

8794304, faks 015 8794304. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

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

komunalnych z terenu Gminy Jeżowe.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie 

odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

i nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Jeżowe. 2. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Załadunek, transport i unieszkodliwianie zmieszanych 

odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

dla regionu północnego wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa 

Podkarpackiego lub do Instalacji Zastępczej w przypadku braku instalacji regionalnej, wskazanej w 

obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 2) Załadunek, transport i zagospodarowanie selektywnie 

zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości: a) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, b) 

szkło, opakowania ze szkła c) metale, opakowania z metalu d) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw 

sztucznych e) opakowania wielomateriałowe. 3) Załadunek, transport, zagospodarowanie lub 

unieszkodliwianie: a) odpadów problemowych tj. zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, chemikalii; zebranych w ramach tzw. mobilnej zbiórki raz w roku b) zużytych baterii, które 

będą zbierane w wyznaczonych punktach przez Zamawiającego i punkcie selektywnej zbiórki odpadów. 

Wyposażenie w pojemniki ciąży na Wykonawcy. Odebranie odpadów będzie następowało w zależności od 

zapełnienia pojemników po zgłoszeniu potrzeby odbioru przez Zamawiającego. c) przeterminowanych 

leków - 2 punkty zbiórki na terenie Gminy Jeżowe d) odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon - 

dwukrotny odbiór w ciągu roku z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Termin zbiórki 

w miesiącach wrzesień i kwiecień, zawarty w harmonogramie odbioru odpadów. e) opróżnianie koszy 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=194944&rok=2014-06-09


ulicznych - 1 raz w miesiącu 4) Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), który zostanie zorganizowany przez Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek 

wyposażenia punktu w pojemniki pozwalające gromadzić następujące rodzaje odpadów: papier, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i 

rozbiórkowe (posegregowane), popiół, szkło, metal, chemikalia, zużyte akumulatory i baterie, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny- wielkość i typ tych pojemników będzie zależna od przyjętego modelu 

gromadzenia odpadów. Harmonogram odbioru i szczegółowe informacje zostały opisane w SIWZ.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-2, 90.00.00.00-7, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 

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: 30.06.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o, ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów, kraj/woj. 

podkarpackie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 384000,00 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 285707,20 

 Oferta z najniższą ceną: 285707,20 / Oferta z najwyższą ceną: 582000,00 

 Waluta: PLN. 

 

 


