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Og oszenie nr 332973 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.

Rzeszów: R czne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Zak adu
Gospodarki Odpadami w Rzeszowie
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak
Numer og oszenia: 313397
Og oszenie o zmianie og oszenia zosta o zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
Post powanie zosta o przeprowadzone przez centralnego zamawiaj cego
nie
Post powanie zosta o przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiaj cy powierzy /powierzyli
przeprowadzenie post powania
nie
Post powanie zosta o przeprowadzone wspólnie przez zamawiaj cych
nie
Post powanie zosta o przeprowadzone wspólnie z zamawiaj cymi z innych pa stw cz onkowskich Unii
Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania post powania wspólnie z zamawiaj cymi z innych pa stw cz onkowskich
Unii Europejskiej – maj ce zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., krajowy numer
identyfikacyjny 69026099100000, ul. al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, 35304 Rzeszów, pa stwo Polska, woj.
podkarpackie, tel. 178 613 001, faks 178 613 003, e-mail mpgk@mpgk.pl
Adres strony internetowej (URL): www.mpgk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO:
Inny: Spó ka z o.o. ze 100 %udzia em gminy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je eli dotyczy):
Podzia obowi zków mi dzy zamawiaj cymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania post powania z zamawiaj cymi z innych pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej (je eli
zamówienie zosta o udzielone przez ka dego z zamawiaj cych indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez
ka dego z zamawiaj cych, je eli zamówienie zosta o udzielone w imieniu i na rzecz pozosta ych zamawiaj cych w sekcji
I nale y wskaza który z zamawiaj cych zawar umow ):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego:
czne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Zak adu Gospodarki Odpadami w Rzeszowie
Numer referencyjny (je eli dotyczy):
NO-223/IX/16
II.2) Rodzaj zamówienia:
Us ugi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko , zakres, rodzaj i ilo dostaw, us ug lub robót
budowlanych lub okre lenie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego okre lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us ug lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest wiadczenie us ugi r cznego sortowania odpadów w Zak adzie Gospodarki Komunalnej
przy ul. Ciep owniczej 11 w Rzeszowie, w tym: r czne sortowanie odpadów bezpo rednio po roz adunku pojazdów (m.
in. segregacja tektury, szk a), rozcinanie i opró nianie worków z odpadami maj ce na celu usprawnienie dalszego
procesu segregacji, a tak e prace zwi zane z utrzymaniem czysto ci i porz dku na stanowisku pracy, na terenie zak adu
i w jego otoczeniu. 2.Us uga r cznego sortowania odpadów polega na wybieraniu na linii sortowniczej asortymentu
takiego jak: opakowania z tworzyw sztucznych, folia, makulatura, szk o, metal i innych materia ów wskazanych przez
Zamawiaj cego. 3.Ilo osób wiadcz cych us ugi – 12. 4.Zamawiaj cy dopuszcza prac osób niepe nosprawnych. W
takim przypadku Wykonawca przy doborze osób musi wzi pod uwag fizyczne przeszkody typu schody, podesty, itp.
5.Wykonawca musi zapewni sprawno motoryczn oddelegowanych pracowników (w tym osób niepe nosprawnych),
umo liwiaj
sprawne oddzielanie poszczególnych surowców uwzgl dniaj c rodzaje, typy i kolory. 6.Wykonawca
zobowi zany b dzie do wykonywania powierzonych obowi zków z najwy szym profesjonalizmem oraz nale yt
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staranno ci , maj c na wzgl dzie optymalne zapewnienie ochrony interesów Zamawiaj cego. 7.Us uga b dzie
wykonywana w dni robocze od poniedzia ku do pi tku w systemie dwuzmianowym (zmiany po 8 godzin: I zmiana w
godz. 6:00-14:00, II zmiana w godz. 14:00-22:00). 8.Szacunkowa ilo roboczogodzin pracy wyniesie 36 000
roboczogodzin. 9.Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo ograniczenia wielko ci zamówienia w przypadku zmniejszenia
ilo ci odpadów segregowanych na linii, bez ponoszenia konsekwencji finansowych. O ewentualnym zamiarze
ograniczenia wielko ci zamówienia Zamawiaj cy poinformuje z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.
10.Zamawiaj cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc (wskazanego w ofercie – zgodnie z art. 36b
ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp) na podstawie umowy o prac
osób wykonuj cych czynno ci w zakresie realizacji zamówienia – przy sortowaniu odpadów, których wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposób okre lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawi zanie stosunku pracy pracownik zobowi zuje si do
wykonywania pracy okre lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawc , a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 11.Sposób
dokumentowania zatrudnienia ww. osób. 1)Zamawiaj cy wymaga, aby wykonawca przed podpisaniem umowy z
zamawiaj cemu wykaz pracowników, którzy b
wykonywa czynno ci, o których mowa w pkt 2. (wykaz b dzie
stanowi za cznik do umowy pn. Wykaz Pracowników wykonuj cych zamówienie) wraz z zobowi zaniem, e
wymienione w nim osoby b
w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o prac w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z uwzgl dnieniem minimalnego wynagrodzenia za prac
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 pa dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac .
2)Wykonawca na ka de pisemne danie w terminie wskazanym przez zamawiaj cego nie krótszym ni 5 dni roboczych
przedk ada b dzie zamawiaj cemu kopie umów o prac zawartych przez wykonawc z pracownikami wykonuj cymi
czynno ci, o których mowa w pkt 2. W tym celu Wykonawca zobowi zany jest do uzyskania od pracowników zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 3)Zamawiaj cy zastrzega sobie
mo liwo kontroli zatrudnienia przez ca y okres realizacji wykonywanych przez wskazane osoby czynno ci, o których
mowa w pkt 2. w szczególno ci poprzez wezwanie wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzaj cych bie ce
op acenie sk adek i nale nych podatków z tytu u zatrudnienia w/w osób. Kontrola mo e by przeprowadzona bez
wcze niejszego uprzedzenia wykonawcy. 4)Nieprzed enie przez Wykonawc kopii umów b
dokumentów, o których
mowa powy ej w terminie wskazanym przez zamawiaj cego b dzie traktowane jako niewype nienie obowi zku
zatrudnienia pracowników na umow o prac oraz skutkowa b dzie naliczeniem kary umownej w wysoko ci okre lonej
we wzorze umowy oraz zawiadomieniem Pa stwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zast pienia umowy o prac z
osobami wykonuj cych czynno ci, o których mowa w pkt 2. umow cywilnoprawn . 5)Powy sze zapisy dotycz równie
wszystkich podwykonawców. 12.Pozosta e warunki wykonania zamówienia okre lone zosta y szczegó owo we wzorze
umowy stanowi cym za cznik do SIWZ.
II.4) Informacja o cz ciach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na cz ci:
Nie
II.5) G ówny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 90510000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Og oszenie dotyczy zako czenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Post powanie/cz
zosta o uniewa nione nie
Nale y poda podstaw i przyczyn uniewa nienia post powania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/10/2016
IV.2 Ca kowita warto zamówienia
Warto bez VAT522000.00
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od ma ych i rednich przedsi biorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa stw nieb
cych cz onkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn :
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zosta o udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj cym si o udzielenie:
nie
Firma Utrzymania Czysto ci SOPEL Stanis aw Sopel , , ul. Szarotkowa 9,, 35–604 , Rzeszów, kraj/woj.
podkarpackie
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Wykonawca jest ma ym/ rednim przedsi biorc : tak
Wykonawca pochodzi z innego pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy pa stwa:
Wykonawca pochodzi z innego pa stwa nie b
cego cz onkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy pa stwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO CI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNI SZ I NAJWY SZ CEN /KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto umowy 618120.00
Oferta z najni sz cen /kosztem 618120.00
> Oferta z najwy sz cen /kosztem 859320.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz ci zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Warto lub procentowa cz
zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OG OSZENIA, ZAMÓWIENIA Z
WOLNEJ R KI ALBO ZAPYTANIA O CEN
IV.9.1) Podstawa prawna
Post powanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Nale y poda uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja ni , dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.
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