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Dziemiany: Odbiór i transport odpadów komunalnych z wszystkich
nieruchomości, z PSZOK oraz z miejsc publicznych w granicach
administracyjnych gminy Dziemiany
Numer ogłoszenia: 123171 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013
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: 84839 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, woj. pomorskie, tel. 058
6880022, faks 058 6880128.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych z
wszystkich nieruchomości, z PSZOK oraz z miejsc publicznych w granicach administracyjnych gminy
Dziemiany.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Odbiór odpadów komunalnych
segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) w graniach administracyjnych gminy Dziemiany z
nieruchomości: - na których zamieszkują mieszkańcy - rozumie się przez to nieruchomości wykorzystywane w
całości do celów mieszkalnych, - na których nie zamieszkują mieszkańcy - rozumie się przez to
nieruchomości wykorzystywane w całości do celów innych niż mieszkalne, - mieszanych - rozumie się przez
to nieruchomości wykorzystywane w części do celów mieszkalnych, a w części do celów innych niż
mieszkalne. 2. Wyposażenie w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny i
nieselektywny właścicieli wszystkich nieruchomości, którzy nie posiadają własnych pojemników. 3. Odbiór
odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) z miejsc publicznych na terenie gminy Dziemiany
oraz wyposażenie Zamawiającego w pojemniki do składowania tych nieczystości. 4. Odbiór odpadów
zebranych w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz wyposażenie w
pojemniki. 5. Utrzymanie wszystkich pojemników do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym. 6. Transport odebranych odpadów komunalnych do Regionalnej
Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sierżnie. 7. Wykonawca zobowiązany będzie odbierać
odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) i selektywnie zebrane z wszystkich nieruchomości, według
następujących rodzajów: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, b) odpady zbierane w sposób
selektywny: - tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i makulatura (umieszczane w
jednym pojemniku); - popioły w sezonie grzewczym i pozostałym okresie. 8. Szacuje się, że na terenie gminy
Dziemiany przebywa ok. 4090 osób. Wielkość ta jest szacunkowa i zostanie uszczegółowiona po złożeniu
przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 9. Szacuje się, że na terenie
gminy Dziemiany jest około 150 nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy lub nieruchomości
mieszanych. 10. Wykonawca otrzyma najpóźniej w dacie zawarcia umowy wykaz nieruchomości
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przewidzianych do obsługi wraz z zadeklarowaną liczbą i wielkością pojemników na składowanie odpadów
komunalnych oraz informacją w jaki sposób będą zbierane odpady komunalne w poszczególnych
nieruchomościach (selektywnie/ nieselektywnie). 11. Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku nr
1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 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 środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
SITA POMORZE SP. Z O.O., ul. Przemysłowa 10, 83-400 Kościerzyna, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 470746,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 419472,04
Oferta z najniższą ceną: 419472,04 / Oferta z najwyższą ceną: 419472,04
Waluta: PLN.
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