
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów
oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tczowie w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TCZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224031

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 124

1.5.2.) Miejscowość: Tczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-706

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 676 80 23

1.5.8.) Numer faksu: 48 676 80 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tczow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://przetargi.tczow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów
oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tczowie w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c70ef14-51ff-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00128375/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-21 08:04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004471/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchommości zamieszkałych na terenie Gminy
Tczów w 2021 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00292903/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPR.271.7.2021.KR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 560423,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Tczów oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tczowie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888), zapisami Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w
sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat
2018 — 2023 z załącznikami i zmianami oraz przepisami obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Tczów.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01 z terenu
nieruchomości zamieszkałych.
2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 
z podziałem na następujące frakcje:
a) papier w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (kod 20 01 O1, 15 01 01);
b) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z
tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 04, 20 01 40);
c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kody 20 01 02, 15 01 07);
d) bioodpady (kody 20 02 01; 20 01 08);
e) przeterminowane leki (kod 20 01 32);
f) zużyte baterie i akumulatory;
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 35* , 20 O1 36);
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07);
i) zużyte opony (kod 16 01 03);
j) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie przez
właściciela nieruchomości (kody 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02,
20 03 99);
k) odpady niekwalifikujące 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 (kod odpadu 20 01 99);
l) tekstylia i odzież (kody 20 01 10, 20 01 11);
m) inne odpady komunalne nie wymienione w pkt. a) - l) - w tym także popioły 
i żużle z palenisk domowych.
3) Odbieranie przez Wykonawcę odpadów wystawionych, np. w workach (tzw. "nadwyżki" która nie zmieściła się w
pojemnikach na odpady zmieszane) pozostawione obok pojemników, przy czym nie dotyczy to odpadów
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych oraz odpadów
budowlanych i rozbiórkowych wystawionych poza terminami zbiórki tych odpadów.
4) Wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki na odpady surowcowe i odpady komunalne zmieszane:
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyposaży i dostarczy właścicielom nieruchomości zamieszkałych worki do
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów:
a) niebieski — z przeznaczeniem na papier i tekturę, czasopisma, gazety itp., 
w tym opakowania z papieru i tektury,
b) żółty — z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne w tym opakowania 
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z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe oraz metale 
i opakowania z metali,
c) zielony — z przeznaczeniem na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
d) brązowy — z przeznaczeniem na bioodpady.
Worki muszą być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych frakcji selektywnej zbiórki odpadów.
Wykonawca będzie dostarczał mieszkańcom worki przy każdym odbiorze odpadów segregowanych w formie „worek za
worek” lub w większej ilości jeżeli mieszkańcy zgłoszą taką potrzebę. Firma wstawi także zapas worków do Urzędu Gminy w
Tczowie.
3. Zamawiający szacuje na podstawie realnych ilości zebranych odpadów, że w trakcie wykonywania zamówienia (12
miesięcy) z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaną
odebrane następujące ilości poszczególnych frakcji odpadów:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) – 444,08 Mg;
2) papier w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (kod 20 01 01, 15 01 01) – 8,53
Mg;
3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z
tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 04, 20 01 40)
– 101,00 Mg;
4) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kody 20 01 02, 15 01 07) – 91,99 Mg;
5) bioodpady (kody 20 02 O1; 20 01 08) – 1,20 Mg;
6) przeterminowane leki (kod 20 01 32) – 0,002 Mg;
7) zużyte baterie i akumulatory – 0,05 Mg;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 35* , 20 01 36) – 2,50 Mg;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) – 56,67 Mg;
10) zużyte opony (kod 16 01 03) – 29,18 Mg;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie przez
właściciela nieruchomości (kody 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02,
20 03 99) – 2,00 Mg;
12) odpady niekwalifikujące 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 (kod odpadu 20 01 99) – 0,01 Mg;
13) tekstylia i odzież (kody 20 01 10, 20 01 11) – 0,01;
14) inne odpady komunalne nie wymienione w pkt. a) - l) - w tym także popioły 
i żużle z palenisk domowych – 1,00 Mg;
15) odpady niebezpieczne – 0,30 Mg.
UWAGA: 
Wymienione ilości poszczególnych frakcji odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania mają charakter
szacunkowy i mają one jedynie pomóc w przygotowaniu oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w
trakcie zamówienia rozbieżności między podaną szacunkową a zebraną faktycznie przez Wykonawcę ilością odpadów.
Wynikłe rozbieżności nie mogą stanowić podstawy ewentualnych roszczeń względem Zamawiającego. Wykonawca przed
złożeniem oferty musi mieć świadomość, że dokonując na podstawie podanych wartości obliczeń uwzględnia ryzyko ich
zmian w trakcie wykonywania zamówienia.
4. Odbiór i częstotliwość odbioru odpadów.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: od stycznia do marca i od listopada do grudnia 1 raz na 4 tygodnie a od
kwietnia do października:
a) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym: 1 raz na 2 tygodnie,
b) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym: 1 raz na tydzień,
2) odpady ulegające biodegradacji — od stycznia do marca i od listopada do grudnia 1 raz na 4 tygodnie a od kwietnia do
października:
a) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym: 1 raz na 2 tygodnie,
b) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym: 1 raz na tydzień, Bioodpady nie będą odbierane z
nieruchomości zamieszkałej, której właściciel zadeklarował kompostowanie odpadów i korzysta ze zwolnienia w części z
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3) papier — odbiór 1 raz na 16 tygodni,
4) szkło — odbiór 1 raz na 12 tygodni,
5) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe — odbiór 1 raz na 4 tygodnie,
6) meble, odpady wielkogabarytowe — odbiór 1 raz w roku,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny — odbiór 1 raz w roku, 
8) zużyte baterie i akumulatory — odbiór 1 raz w roku,
9) zużyte opony w ilości do 4 szt. (o średnicy do 1650 mm) rocznie — odbiór 1 raz w roku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
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90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 635027,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 635027,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 635027,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PreZero Service Wschód Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 670163803

7.3.3) Ulica: Wrocławska 3

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 635027,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-31
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	7.3.3) Ulica: Wrocławska 3
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