
Ogłoszenie nr 510032329-N-2019 z dnia 19-02-2019 r.

"ABRUKO PLUS" Sp. z o.o.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie styczeń –
grudzień 2019 r.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 661248-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
"ABRUKO PLUS" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 22157492200000, ul. Gdańska  
78, 84-120  Władysławowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 674-11-41, e-mail
przemyslaw.pawlina@abruko.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka komunalna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie styczeń – grudzień 2019 r.”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/03/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa polegająca na odbiorze i
transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych przy czym miejscem
odbioru jest siedziba Zamawiającego mieszcząca się we Władysławowie przy ulicy Gdańskiej
78, kod 84-120 destynacją zaś RIPOK Czarnówko - Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu
Odpadów Sp. z o.o. „Czysta Błękitna Kraina” Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.
Usługa będzie wykonywana od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. Szacunkowa
ilość kursów (1 kurs = 2 kontenery), w okresie świadczenia usługi: trasa Władysławowo, ul.
Gdańska 78 – RIPOK Czarnówko: - ilość szacunkowa: 500 kursów. Podane powyżej ilości
kursów stanowią wielkość szacunkową, rzeczywiste ilości kursów mogą być mniejsze.
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Rzeczywista ilość kursów zależeć będzie bowiem od ilości oddanych odpadów oraz możliwość
Zamawiającego do samodzielnego wykonania transportu odpadów komunalnych. W takim
przypadku Dostawcy nie służą z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia z jakichkolwiek tytułów
prawnych, wynikających z zawarcia umowy i podjęcia działań zmierzających do przygotowania
się do realizacji umowy. W miesiącu lipiec i sierpień zapotrzebowanie Zamawiającego na odbiór
i transport odpadów komunalnych może wynosić do 5 kursów dziennie. Transport odpadów
prowadzony musi być za pomocą minimum: 1) 8 kontenerów o pojemności min. 35m3 każdy
(kontener A), 2) 1 kontener na odpady rozbiórkowe o pojemności min. 16 m3 (kontener B), 3) 2
kontenery o pojemności min. 36 m3 do przewozu odpadów z segregowanych, papier, plastik-
(kontener C), 4) 1 kontener o pojemności 22 m3 do transportu odpadów segregowanych szkła i
popiołu (kontener D). Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w gotowości do
świadczenia usługi przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do
odbioru odpadów na zgłoszenie Zamawiającego w każdy dzień tygodnia. Wykonawca
zobowiązany jest do podstawienia kontenerów do siedziby Spółki w terminie 3 dni od daty
podpisania umowy. Odpady wydawane przez Zamawiającego pobierane będą przez Wykonawcę
z placu we Władysławowie, ul Gdańska 78. Odpady wydawane będą w workach lub luzem za
pośrednictwem maszyn (ładowarek) znajdujących się w dyspozycji Zamawiającego. Odpady
podzielone będą uprzednio przez Zamawiającego na kategorie: papier i makulatura, tworzywa
sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz inne – odpady rozbiórkowe.
Zamawiający zastrzega prawo do zlecania w ramach umowy transportu odpadów
wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego, mebli itp. oraz do zlecania transportu odpadów
zmieszanych. Wykonawca dokonywać będzie wyładunku odpadów na własny koszt oraz za
pomocą sił własnych. Wyładunek odbywać się będzie na plac składowy. Wykonawca
zobowiązany jest do pozostawiania do ciągłej dyspozycji (tj. na placu Spółki
ABRUKO)minimum 8 kontenerów A oraz 1 kontener B, 2 kontenery C oraz 1 kontener D.
Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z kontenerów na potrzeby własne. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia trasy z przyczyny zmiany miejsca odbioru
odpadów w odległości jednak nie większej niż 30 km od ul. Gdańskiej 78 we Władysławowie.
W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od ilości faktycznie
przejechanych kilometrów z miejsca odbioru odpadów do RIPOK Czarnówko. Stawka za 1 km
będzie wynikała z oferty Wykonawcy tj. cena jednostkowa za 1 kurs ( 1 kurs =2
kontenery)podzielona przez 70 km ( trasa od ul. Gdańskiej 78 we Władysławowie do RIPOK
Czarnówko).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 385000
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Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Robert Lewicki Usługi Transportowe
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Trzy Gracki 8
Kod pocztowy: 84-107
Miejscowość: Starzyno
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 351000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 351000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 378000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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