
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Część 1 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z tworzyw
sztucznych w ilości szacunkowej 250Mg.

Ogłoszenie nr 510156520-N-2020 z dnia 20-08-2020 r.

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z tworzyw
sztucznych z podziałem na części ”

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: 566241-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 35130843000000, ul. ul. Piłsudskiego  25, 32-050  Skawina, woj.
małopolskie, państwo Polska, tel. 12 2765833, e-mail mzu.sekretariat@poczta.fm, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.mzu.skawina.com.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sp. z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z podziałem na części ”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
zp-04-2020

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 odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie gromadzonych tj. opakowania z tworzyw
sztucznych, kod: 15 01 02 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów zwanym dalej „ZZO”, zlokalizowanego w Skawinie, przy ul. Fieldorfa Nila 8.
Gromadzone odpady na ZZO pochodzą od mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Skawina. 2. Szacunkowa całkowita ilość odpadów
przewidziana do odbioru i zagospodarowania wynosi: 500Mg rocznie. Zamówienie jest podzielone na dwie części: Część 1 - Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych w ilości szacunkowej 250Mg. Część 2 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z
tworzyw sztucznych w ilości szacunkowej 250Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości odpadów w
zależności od ilości przyjętych przez ZZO w Skawinie o +/- 10%. 3. Odbierane odpady przez Wykonawcę będą ważone na ZZO, a protokół
ważenia wydawany kierowcy. 4. Odbiór z terenu ZZO może być realizowany od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:30 oraz w
soboty od 7:30 do 15:00, za wyjątkiem dni świątecznych. 5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu
miesięcznych zestawień ilości odebranych odpadów (z podaniem kodu odpadu, rodzaju odpadu, masy w Mg) wraz ze sposobem ich
zagospodarowania i kartami przekazania odpadu półrocznych sprawozdań zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. 6. O
konieczności odbioru odpadów Wykonawca będzie powiadomiony telefonicznie lub poprzez e-mail przez pracownika ZZO lub przez
Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywozu odpadów z ZZO, tak aby zapewnić możliwość ciągłego
dostarczania odpadów i nie dopuścić do przepełnienia się kontenerów na ZZO. 8. Odpady na czas transportu winny być zabezpieczone przed
rozwiewaniem i rozpylaniem oraz w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jak również
samych odpadów na otoczenie. 9. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie. Raporty i
inne obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających
informacje o: 2. a) masie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z podaniem [Mg]: rodzaju odpadów; kodu odpadów, sposobie
zagospodarowania wyżej wymienionych odpadów komunalnych; b) instalacji, do których odpady zostały przekazane. 3. Do raportów
miesięcznych Wykonawca dołącza kopie kart przekazania odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania. 4. Raporty, o
których mowa w ust.1 przekazywane będą w formie papierowej i elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym. 5. Poprawnie sporządzony
raport miesięczny (w formie papierowej) jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę. 6. Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia rocznych sprawozdań sporządzonych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w formie papierowej. 7. Wykonawca
zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu innych dokumentów związanych z realizacją zamówienia a mogących mieć znaczenie dla
wykazania wywiązywania się przez Zamawiającego z obowiązków sprawozdawczości a dotyczących gospodarki odpadami. 8. Prawidłowe
gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 9. Przekazywanie selektywnie zebranych
odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z
dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). Przewidywany okres realizacji zamówienia: od 20.08.2020 r. do
31.12.2020 r.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90512000-9

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: 20/08/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 200000.00 
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 



CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Część 2 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z tworzyw
sztucznych w ilości szacunkowej 250Mg.

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski 
Email wykonawcy: przetargi@miki.krakow.pl 
Adres pocztowy: ul. Nad Drwiną 33 
Kod pocztowy: 30-841 
Miejscowość: Kraków 
Kraj/woj.: małopolskie 

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 200000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 200000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 200000.00 
Waluta: zł

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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 300000.00 
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski 
Email wykonawcy: przetargi@miki.krakow.pl 
Adres pocztowy: ul. Nad Drwiną 33 
Kod pocztowy: 30-841 
Miejscowość: Kraków 
Kraj/woj.: małopolskie 

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 300000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 300000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 300000.00 
Waluta: zł

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. 


