
 

Sobótka: Wywóz nieczysto ści stałych pochodz ących z budynków

mieszkalnych na terenie miasta Sobótka administrowa nych przez

ZBM oraz placu targowego w Sobótce i budynku admini stracyjnego

ZBM w Sobótce

Numer ogłoszenia: 399866 - 2009; data zamieszczenia : 19.11.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer

ogłoszenia w BZP: 340578 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie

ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Budynków Mieszkalnych, ul. Fryderyka Chopina 14, 55-050 Sobótka,

woj. dolnośląskie, tel. 0-71 31-62-091, faks 0-71 31-62-092.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Zakład budŜetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wywóz nieczystości stałych

pochodzących z budynków mieszkalnych na terenie miasta Sobótka administrowanych przez ZBM

oraz placu targowego w Sobótce i budynku administracyjnego ZBM w Sobótce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości

stałych w miarę potrzeb (opróŜnianie wg ustalonego harmonogramu) z gospodarstw domowych

pochodzących z nieruchomości będących w administracji Zakładu Budynków Mieszkalnych na terenie

miasta Sobótka oraz placu targowego w Sobótce i budynku administracyjnego ZBM w Sobótce

wymienionych w Załączniku Nr 1 do wzoru umowy. 2.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 90 51 10 00-2 Usługi wywozu odpadów 3.W zakresie przedmiotu zamówienia będzie równieŜ:

1)wyposaŜenie nieruchomości w pojemniki na nieczystości stałe w ilości, która zapewni naleŜyte

wykonanie usługi z nieruchomości będących w zarządzie ZBM na terenie miasta Sobótka oraz placu

targowego i budynku administracyjnego ZBM wymienionych w Załączniku Nr 1 do wzoru umowy,

2)nieodpłatny odbiór odpadów segregowanych (plastik, szkło, makulatura) gromadzonych w

oznakowanych pojemnikach lub workach będących własnością Wykonawcy systematycznie jeden raz

w miesiącu ( w terminie uzgodnionym z Zamawiającym), 3)dostarczenie pojemników lub worków do

gromadzenia odpadów segregowanych ( plastik, szkło, makulatura), ilość i miejsce ustawienia do

uzgodnienia z Zamawiającym, 4)naprawy oraz wymiany pojemników zuŜytych w czasie eksploatacji

bądź uszkodzonych w trakcie ich opróŜniania, 5)wywóz nieczystości stałych pozostawionych poza

pojemnikami w przypadku przepełnienia pojemników oraz uprzątnięcia i zabrania odpadów



wysypanych w trakcie opróŜniania pojemników, 6)wykonywanie 1 raz w roku ( w okresie letnim)

dezynfekcji pojemników, 7)nieodpłatnego wywozu śmieci wielkogabarytowych, tj. róŜnego rodzaju

przedmiotów, mebli, sprzętu domowego itp. z miejsc wytypowanych przez Zamawiającego (dwa razy

w roku) - na pisemne zlecenie Zamawiającego. 8)zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów przed

świętami i w związku z porządkami wiosennymi, 4.Zamawiający będzie na bieŜąco powiadamiał w

formie pisemnej o zmianach w zasobach nieruchomości określonych w Załączniku Nr 1 do wzoru

umowy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.51.10.00-2.

II.1.5) Całkowita ko ńcowa warto ść zamówienia (bez VAT) obejmuj ąca wszystkie zamówienia i

części:  114332 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  19.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAM ÓWIENIA:

• VEOLIA Usługi Dla Środowiska SA Oddział w Krapkowicach, ul. Piastowska 38, 47-303

Krapkowice, kraj/woj. opolskie. 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH

ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIśSZĄ 

I NAJWYśSZĄ CENĄ (bez VAT)

• Cena wybranej oferty:  114332,00 

• Oferta z najni Ŝszą ceną: 114332,00 oferta z najwy Ŝszą ceną: 114332,00 

• Waluta:  PLN. 


