
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 299556-2015 z dnia 2015-11-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rusiec 
Zadanie nr 1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i 
zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na... 
Termin składania ofert: 2015-11-16  

 

Rusiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rusiec 
Numer ogłoszenia: 316648 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 299556 - 2015r. 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rusiec, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, woj. łódzkie, tel. 
0-43 6766011, faks 0-43 6766290. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Rusiec. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1. Przedmiotem Zamówienia jest 
usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z 
terenu gminy Rusiec oraz wyposażenie wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki na 
odpady zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rusiec. 
Wyposażenie aptek i placówek użyteczności publicznej w pojemniki na przeterminowane 
leki, baterie i akumulatory. Pojemniki powinny posiadać atesty lub certyfikaty zgodne z 
polskimi normami dopuszczającymi je do użytku. Pojemniki mogą być nowe lub używane, 
czyste i estetyczne. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01; Segregowanych 
odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje: zmieszane odpady opakowaniowe 
o kodzie 15 01 06 (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe); 
opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07; zużyte baterie i akumulatory (małogabarytowe) o 



kodzie 20 01 34; przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32 z aptek; zużytych baterii o 
kodzie 20 01 34 z placówek oświatowych i instytucji pożytku publicznego. Wykonawca 
wyposaży wskazane przez Zamawiającego nieruchomości w pojemniki/worki. Zamawiający 
zastrzega, iż objęcie wszystkich mieszkańców nieruchomości systemem odbioru odpadów 
komunalnych powinno nastąpić najpóźniej w terminie do 01 stycznia 2016 r. Zamawiający 
wskaże nieruchomości oraz ilości pojemników do ustawienia w dniu podpisania umowy. 
Zadanie nr 2. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i 
zagospodarowaniu odpadów komunalnych z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów 
Segregowanych i Wielkogabarytowych. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany 
jest do wyposażenia GPZOSiW w odpowiednie pojemniki do dnia 01.01.2016 r. tak, aby 
zapewnić prawidłową segregację odpadów. Wszelkie koszty związane z obsługą i 
utrzymaniem punktu ponosi Zamawiający. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Rusiec przez Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i 
Wielkogabarytowych należy rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów znajdujący się 
w Ruścu, zwany w skrócie GPZOSiW. Wykonawca wyposaży Gminny Punkt Zbiórki 
Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w pojemniki do gromadzenia odpadów 
zgodnie z Instrukcją Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i 
Wielkogabarytowych stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Zadanie nr 3. 
Przedmiotem Zamówienia jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z 
gospodarstw domowych polegająca na przejeździe i załadunku odpadów zgodnie z 
harmonogramem. Odpady wielkogabarytowe w ramach zbiórki objazdowej będą odbierane z 
częstotliwością zgodną z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Rusiec, tj. dwa razy w roku. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów 
wielkogabarytowych w terminach od 15 kwietnia do 31 maja oraz od 1 września do 30 
października.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2, 90.50.00.00-2. 

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: 24.11.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 444004,72 PLN. 



IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 467985,60  
 Oferta z najniższą ceną: 467985,60 / Oferta z najwyższą ceną: 467985,60  
 Waluta: PLN . 

 
 


