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Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 123578-2014 z dnia 2014-04-10 r. Og oszenie o zamówieniu - Rzeszów
1.Przedmiotem zamówienia jest przyj cie w celu unieszkodliwienia odpadów o kodach 20 02 01, 20 03 03, 20
01 28, 20 01 21*, 17 01 01, 17 01 07 pochodz cych ze zbierania odpadów. Przedmiot zamówienia jest
podzielony na 6 cz

ci: CZ

I...

Termin sk adania ofert: 2014-04-22

Rzeszów: Przyj cie w celu unieszkodliwienia odpadów o kodzie
200201,200303,200128,200121*,170101,170107 pochodz cych ze
zbierania odpadów
Numer og oszenia: 167968 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Us ugi
Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer
og oszenia w BZP: 123578 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., al.
gen. W adys awa Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8613001, faks 017
8613003.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Inny: Sp. z o.o. ze 100 % udzia em Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Przyj cie w celu unieszkodliwienia odpadów o
kodzie 200201,200303,200128,200121*,170101,170107 pochodz cych ze zbierania odpadów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Us ugi.
II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przyj cie w celu
unieszkodliwienia odpadów o kodach 20 02 01, 20 03 03, 20 01 28, 20 01 21*,17 01 01, 17 01 07
pochodz cych ze zbierania odpadów. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 6 cz

ci: CZ

I-

przyj cie w celu zagospodarowania w sposób inny ni sk adowanie, odpadów o kodzie 20 02 01 - tj.
odpady ulegaj ce biodegradacji pochodz ce z parków i ogrodów w ilo ci do 5000 Mg. Cz

I

zamówienia zosta a podzielona na 5 pakietów; Pakiet 1 - w ilo ci do 1000 Mg odpadów
biodegradowalnych ze skoszonej trawy i zebranych li ci, Pakiet 2 - w ilo ci do 1000 Mg odpadów
biodegradowalnych ze skoszonej trawy i zebranych li ci, Pakiet 3 - w ilo ci do 1000 Mg odpadów
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biodegradowalnych ze skoszonej trawy i zebranych li ci, Pakiet 4 - w ilo ci do 1000 Mg odpadów
biodegradowalnych ze skoszonej trawy i zebranych li ci, Pakiet 5 - w ilo ci do 1000 Mg odpadów
biodegradowalnych z drobnych ga zi. CZ

II - przyj cie w celu zagospodarowania odpadów o

kodzie 20 03 03 tj. odpady z czyszczenia ulic i placów w ilo ci do 3000 Mg. CZ

III - przyj cie w celu

unieszkodliwienia odpadów o kodzie 20 01 28 tj. farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ywice
inne ni wymienione w 20 01 27 w ilo ci do 1 Mg. W zakres tej cz
transport z miejsca wskazanego przez Zamawiaj cego. CZ

ci wchodzi b dzie równie odbiór i

IV - przyj cie w celu zagospodarowania

odpadów o kodzie 20 01 21* tj. lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj ce rt
W zakres tej cz

w ilo ci do 200 kg.

ci wchodzi b dzie równie odbiór i transport odpadów z miejsca wskazanego przez

Zamawiaj cego. CZ

V - przyj cie w celu zagospodarowania poprzez odzysk odpadów o kodzie 17

01 01 tj. odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów w ilo ci do 200 Mg. CZ

VI -

przyj cie w celu zagospodarowania odpadów o kodzie 17 01 07 tj. zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materia ów ceramicznych i elementów wyposa enia inne ni wymienione w 17
01 06 w ilo ci do 1000 Mg. 2. Podane wy ej ilo ci odpadów traktuje si jako szacunkowe. Odbiór
odpadów przez Wykonawc wykonywany b dzie w ilo ciach wynikaj cych z potrzeb bie

cych

Zamawiaj cego. Zamawiaj cy nie gwarantuje minimalnej ilo ci odpadów do odbioru przez Wykonawc .
Wykonawca nie ma prawa

da z tego tytu u odszkodowania lub innych wiadcze . 3. Transport

odpadów zapewnia Zamawiaj cy w przypadku cz

ci I (pakiet 1,2,3,4,5), cz

post powania. Natomiast Wykonawca zapewni mo liwo
utwardzonym pod

ci II, cz

ci V, cz

ci VI

roz adunku odpadów dostarczanych, na

u w miejscu wskazanym przez Wykonawc . 4. W przypadku cz

III, cz

ci IV

post powania, transport odpadów zapewnia Wykonawca. 5. Pozosta e warunki zamówienia
szczegó owo okre lone s we wzorze umowy stanowi cym za cznik do SIWZ..
II.4) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 90.53.30.00-2, 90.51.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Cz

NR: 1

Nazwa: CZ

I (pakiet 1) - przyj cie w celu zagospodarowania w sposób inny ni sk adowanie,

odpadów o kodzie 20 02 01 - tj. odpady ulegaj ce biodegradacji pochodz ce z parków i ogrodów.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
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IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Miejski Zak ad Komunalny Spó ka z o.o. w Le ajsku, ul. wirki i Wigury 3, 37-300 Le ajsk, kraj/woj.
podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa warto

zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ I
NAJWY SZ CEN
Cena wybranej oferty: 70200,00
Oferta z najni sz cen : 70200,00 / Oferta z najwy sz cen : 145800,00
Waluta: PLN.
Cz

NR: 1

Nazwa: CZ

I (pakiet 5) - przyj cie w celu zagospodarowania w sposób inny ni sk adowanie,

odpadów o kodzie 20 02 01 - tj. odpady ulegaj ce biodegradacji pochodz ce z parków i ogrodów.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Miejski Zak ad Komunalny Sp. z o.o. w Le ajsku, ul. wirki i Wigury 3, 37-300 Le ajsk, kraj/woj.
podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa warto

zamówienia (bez VAT): 115000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ I
NAJWY SZ CEN
Cena wybranej oferty: 162000,00
Oferta z najni sz cen : 162000,00 / Oferta z najwy sz cen : 162000,00
Waluta: PLN.
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