
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Pęczniew: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nie ruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew. 

Numer ogłoszenia: 139091 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 124279 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew, woj. 
łódzkie, tel. 043 6781519, faks 043 6781519. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 
Pęczniew. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór                            
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych                 
z terenu Gminy Pęczniew. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się                          
w załączniku nr 3 do SIWZ. 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki służące do 
zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pęczniew 
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew i bez 
dodatkowej opłaty na czas trwania umowy Wykonawca dostarczy pojemniki i worki                       
w terminie 3 dni od daty podpisania umowy; 2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki                 
i worki służące do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy Pęczniew w trakcie realizacji umowy zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego. 
Dostarczenie pojemników i worków na teren wskazanych nieruchomości nastąpi w ciągu                  
3 dni roboczych od dnia zgłoszenia Zamawiającego. Dotyczy to sytuacji zmiany ilości 
mieszkańców i wielkości pojemników, bądź nowych nieruchomości jeżeli pojawią się                      
w trakcie trwania umowy; 3) odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pęczniew; 4) 
zorganizowanie przyjmowania i zagospodarowanie odpadów komunalnych z mobilnych 
punktów selektywnej zbiórki odpadów, w których zostaną przeprowadzone co najmniej                   
2 zbiórki (minimum jedna zbiórka na pół roku) tj.: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 



chemikalia, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, opony, meble i odpady 
wielkogabarytowe oraz odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które pochodzą                     
z remontów, budów, rozbiórek, na które nie trzeba pozwolenia na budowę lub których nie 
trzeba zgłaszać administracji budowlano - architektonicznej w terminach określonych                      
w harmonogramie; 5) odbieranie, transport i zagospodarowanie szkła bezbarwnego, szkła 
kolorowego i plastiku z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 6) odbieranie, 
transport i zagospodarowanie chemikaliów, baterii i akumulatorów przenośnych oraz 
przeterminowanych leków z wyznaczonych punktów; 7) odbieranie, transport                                    
i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych z wyznaczonego punktu. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6, 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 
90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2. 

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:  10.07.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

• Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Kosmowskiej 6 m 
94, 42-224 Częstochowa, kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 324432,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z 
NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 465630,00 
• Oferta z najniższą ceną: 465630,00 / Oferta z najwyższą ceną: 465636,60 
• Waluta:  PLN. 

 

Wójt Gminy Pęczniew 

/-/ Marcin Janiak 


