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Ogłoszenie nr 500026971-N-2018 z dnia 06-02-2018 r.

Gmina Janowice Wielkie: „Świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów
komunalnych powstałych na terenie Gminy Janowice Wielkie.”

  
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: 510242-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Janowice Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 23082166400000, ul. ul. Kolejowa  2,
58520   Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 515 124, e-mail
ugjanowice@poczta.onet.pl, faks 757 515 124. 
Adres strony internetowej (url): http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Świadczenie usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie
Gminy Janowice Wielkie.”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
UG.2710.ZO.1.2018

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: 

Przedmiot zamówienia obejmuje: a) przyjęcie przez Regionalną Instalację Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK), wybraną w toku niniejszego postępowania, odpadów od
Operatora, tj. podmiotu wybranego w ramach odrębnego postępowania, upoważnionego przez
Gminę Janowice Wielkie do wykonania usługi odbioru odpadów z terenu Gminy Janowice
Wielkie i zobowiązanego do przekazania odpadów komunalnych do RIPOK; b)
zagospodarowanie odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny i nieselektywny,
dostarczonych przez operatora z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu
gminy Janowice Wielkie w tym: 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 15
01 01 – opakowania z papieru 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 07 –
opakowania ze szkła 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż
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wymienione w 17 09 01, 17 09 02 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 17 01 07 – zmieszane
odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałowych ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 20 02
03 – inne odpady ulegające biodegradacji 16 01 03 – zużyte opony 20 03 99 – odpady
komunalne niewymienione w innych podgrupach 20 02 01 - odpady zielone, 20 01 40 - metal, 15
01 05 - opakowania wielomateriałowe, 20 01 32 - przeterminowane leki i chemikalia, 20 01 34 -
zużyte baterie i akumulatory, 20 01 36 - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - inne
niewymienione powyżej, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. bieżące prowadzenie
ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych odpadów, w
podziale na poszczególne frakcje, na legalizowanej wadze. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe podczas realizacji
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia wszystkich odpadów
pochodzących z terenu Gminy Janowice Wielkie dostarczonych do RIPOK przez Operatora.
Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpadów od Operatora w każdym dniu w godzinach
funkcjonowania RIPOK.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90514000-3

Dodatkowe kody CPV: 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:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. 1. pkt. 1 tj. Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu

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. 


