
Ogłoszenie nr 510207833-N-2019 z dnia 01-10-2019 r. 
 

Gmina Opatówek: I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek. II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek. 
 

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: 593662-N-2019 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 540191397-N-2019 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Opatówek, Krajowy numer identyfikacyjny 25085523900000, ul. ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, 
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7618080, 7618454, e-mail przetargi@opatowek.pl, faks 627 618 017. 
Adres strony internetowej (url): www.opatowek.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
Gminy Opatówek. II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych 
administrowanych przez Gminę Opatówek. 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
Zp.In.271.24.2019 
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: 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług: I: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek, oraz II: Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenów niezamieszkałych administrowanych przez gminę Opatówek. 1. Charakterystyka gminy 
została zawarta w załącznikach do SIWZ, 2. w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 
odbierania i zagospodarowania 1) zmieszanych odpadów komunalnych; 2) odpadów komunalnych zbieranych w 
sposób selektywny z podziałem na: papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, 
odpady biodegradowalne (zielone); 3) popiołu/żużla z palenisk domowych; 4) odpadów wielkogabarytowych; 5) 
komunalnych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, przeterminowanych baterii i akumulatorów, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów, zużytych opon z gospodarstw domowych; 6) 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego 
organu administracji; 7) wywóz nieczystości z koszy ulicznych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego 
realizacji określony został w SIWZ integralnych załącznikach do SIWZ. 4. Realizacja zamówienia będzie odbywać 
się w następującym okresie: 6 miesięcy od dnia 1 października 2019 roku do dnia 31 marca 2020 roku; 2) 
wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji umowy za miesiąc marzec 2020 r. zostanie wypłacone w 
terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę raportów o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 
projektu umowy. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2 
 
Dodatkowe kody CPV: 90512000-9, 90513100-7, 34928480-6, 90513200-8, 90511000-2 
 



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 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/09/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 815793.60 
Waluta PLN 
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: Firma Usługowo-Handlowa JARTEX Szczepan Jarantowski 
Email wykonawcy: jartex@op.pl 
Adres pocztowy: ul. Zakopiańska 12 
Kod pocztowy: 62-800 
Miejscowość: Kalisz 
Kraj/woj.: wielkopolskie 
 
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 1047683.08 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1047683.08 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1047683.08 
Waluta: PLN 
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. 
 
 
 Sekretarz Gminy Opatówek 
 /-/ Krzysztof Dziedzic 


