
Ogłoszenie nr 510245309-N-2019 z dnia 14-11-2019 r.  

Gmina Roźwienica: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020 

 

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: 622454-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Roźwienica, Krajowy numer identyfikacyjny 54937000000000, ul. Roźwienica  1, 37-

565  Roźwienica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 622-58-87, e-mail 

gdula@op.pl, faks 166 225 822.  

Adres strony internetowej (url): www.rozwienica.itl.pl/bip  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

RG.271.7.2019  

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:  
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

terenu gminy Roźwienica w 2020r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi 

polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów z terenu gminy Roźwienica w 2020r., 

w sposób zapewniający osiagnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów 

komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych do składowania od właścicieli 

nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy oraz Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przedmiot zamówienia należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:  Ustawą z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r.2010 z późn. zm.)  

Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019.1396 z późn. 

zm.),  Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019.701 z późn. zm.),  



Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 

z 2013.122 z późn. zm.),  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. 

w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016.2167 z póź. zm.),  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 

2017.2412 z późn. zm), 2. Charakterystyka Gminy Roźwienica: Powierzchnia gminy wynosi 

68,71 km² i w jej skład wchodzi 12 miejscowości: Bystrowice, Chorzów, Cząstkowice, 

Czudowice, Mokra, Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice, Węgierka, Więckowice, Wola 

Roźwienicka, Wola Węgierska. Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadami 

komunalnymi wynosi 4982 osoby (stan na dzień 07.10.2019r.). Gmina Roźwienica jest gminą 

wiejską i dostęp do niektórych nieruchomości utrudniony z uwagi na niewystarczającą 

szerokość dróg dojazdowych, ukształtowanie terenu oraz znaczne nachylenie dróg 

dojazdowych. 3. Rodzaje odpadów komunalnych wchodzących w zakres zamówienia: - Od 

nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy: • Szkło • Papier • 

Metale, Tworzywa sztuczne, Odpady opakowaniowe wielomateriałowe (zbierane do 

wspólnego worka) • Bioodpady • Niesegregowane (zmieszane) - z Gminnego Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: • Odpadów niebezpiecznych • 

Przeterminowanych leków i chemikaliów, • Odpadów niekwalifikujących się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 

szczególności igieł i strzykawek, • Zużytych baterii i akumulatorów, • Zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego • Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, • Zużytych 

opon, • Odpadów budowlanych i rozbiórkowych, • Bioodpadów oraz odpadów wymienionych 

w art.3 ust.2, pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 2018.1454 

t.j. z dnia 30.07. 2018r. 4. Ilość odpadów komunalnych prognozowanych do odbioru w 2020 

r. Na podstawie posiadanych danych o ilości zebranych odpadów w 2018 – 807,48 Mg, 

zamawiający szacuje, że w okresie obowiązywania umowy ilość odpadów segregowanych i 

niesegregowanych (zmieszanych ), którą będzie trzeba odebrać i zagospodarować nie 

przekroczy 850,00 Mg. Jest to wielkość orientacyjna i wykonawcy nie przysługuje prawo do 

roszczenia odszkodowania, w przypadku kiedy ulegnie ona zmianie. 5. Informacja o 

odebranych odpadach komunalnych w 2018 r. łącznie z zebranymi w PSZOK. - 20 03 01 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 580,820 Mg, - 15 01 06 Zmieszane odpady 

opakowaniowe 80,94 Mg, - 15 01 07 Opakowania ze szkła 66,180 Mg, - 16 01 03 Zużyte 

opony 15,580 Mg, - 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

10,46 Mg, - 20 01 01 Papier i tektura 0,760 Mg, - 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w (20 01 21 i 20 01 23) zawierającego niebezpieczne 

składniki 3,115 Mg, - 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w (20 01 21, 20 01 23 i 20 01 23) 0,195 Mg, - 20 03 07 Odpady 

wielkogabarytowe 39,270 Mg. - 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 10,16 Mg 6. 

Podstawa ustalenia wynagrodzenia. Podstawa ustalenia wynagrodzenia za odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowi uśredniona stawka za 1 Mg odebranych i 

zagospodarowanych odpadów komunalnych. Cenę oferty brutto należy wyliczyć poprzez 

dodanie do ceny oferty netto podatku od towarów i usług (VAT). Cena jednostkowa będzie 

zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające z 

dokumentacji przetargowej oraz wszelkie inne koszty nieujęte w dokumentacji, bez których 

nie jest możliwe wykonanie zamówienia e Właściciele nieruchomości zamieszkałych, liczba 

osób wg. deklaracji: - 4982 osoby zamieszkałych w 1453 gospodarstwach Właściciele 

nieruchomości nie zamieszkałych z podziałem wg. pojemników: - 0,12 m³ - 37 szt. - 0,24 m³ - 



10 szt. - 1,1 m³ - 21 szt. 7. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych - jeden raz w 

miesiącu za wyjątkiem: n/w punktów których wymagana częstotliwość wywozu to 2 razy w 

miesiącu; - Zespół Szkół w Roźwienicy 37-565 Roźwienica 200 - pojemniki o poj. 1,1m³ szt. 

3 - Zakład Stolarski Dariusz Gołąb 37-565 Roźwienica 143 - pojemnik o poj. 1,1m³ - szt. 1 - 

Sklep "MBP Sp. z o.o. Delikatesy CENTRUM" - 37-565 Roźwienica 203 pojemnik o poj. 

1,1m³ - szt. 1 - Działka mienia komunalnego obok cmentarza w Rudołowicach - pojemniki o 

pojemności 1,1m³ - szt. 6 - Działka mienia komunalnego obok cmentarza w Tyniowicach - 

pojemnik o pojemności 1,1m³ - szt. 1 - Działka mienia komunalnego obok cmentarza w 

Węgierce - pojemniki o pojemności 1,1m³ - szt. 2 - Działka mienia komunalnego obok 

cmentarza w Woli Węgierskiej - pojemniki o pojemności 1,1m³ - szt. 2 Ponadto w miesiącu 

październiku i listopadzie z działek mienia komunalnego przy cmentarzach w Rudołowicach, 

Tyniowicach, Węgierce i Woli Węgierskiej wywóz odpadów odbywał się będzie trzy razy w 

miesiącu. - Odbiór odpadów wielkogabarytowych, AGD, RTV, opon samochodowych jeden 

raz w roku, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, - Odbiorca po zabraniu odpadów 

segregowanych dostarczy bezpłatnie worki do segregacji odpadów bezpośrednio do 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. - Odbiorca ma obowiązek 

zabrania wszystkich segregowanych i niesegregowanych odpadów komunalnych 

wystawionych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz segregowanych i 

niesegregowanych odpadów komunalnych z zadeklarowanych pojemników od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych. - Zamawiający zobowiązuje Odbiorcę odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości do wskazania instalacji do których jest 

obowiązany przekazać odpady, - Odbiorca winien utrzymywać w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym teren zanieczyszczony odpadami i innymi zanieczyszczeniami 

wysypanymi z pojemników, kontenerów worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi. - 

Odbiorca odpadów w przypadku stwierdzenia naruszenia przez właściciela deklarowanego 

sposobu zbierania odpadów, bądź regulaminu utrzymania czystości i porządku, ma obowiązek 

odebrać te odpady i przekazać Zamawiającemu dokumentację fotograficzną i protokół z 

zaistnienia takiego zdarzenia. - Odbiorca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej 

z działalnością objętą zamówieniem,  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 90513100-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90514000-3, 90512000-9, 90511300-5, 90533000-2  

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  

 

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

art.93 ust.1 pkt. 7 Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  



 

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.  

 


