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Ogloszenie nr 500173951-N-2019 z dnia 02-01-2019 r.

Urzd Gminy Leoncin: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wtascicieli
nieruchomosci polozonych na terenie gminy Leoncin oraz wyposazenie w pojemniki, odbiór i
zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów"
OGt.OSZENIE 0 UDZIELENIU ZAMÔWIENIA - Ljslugi
Zamieszczanie ogloszenia:
obowizkowe
Ogtoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólfinansowanego ze grodk6w Unli Europejskiej
nie
Zamówienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamówieñ Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 635492-N-2018
Ogtoszenie 0 zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamówieii Publicznych:
nie

SEKC)A I: ZAMAWIAJAY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urzd Gminy Leoncin, Krajowy numer identyfikacyiny 53898100000, ul. ul. Partyzantów 3, 05155 Leoncin, woj. mazowieckie, pañstwo
Polska, tel. 227 856 585, e-mail ugleoncin@poata.onet.pl, faks 227 856 585.
Adres strony internetowej (url): www.leondn.pl; www.bip.leoncin.pl
1.2) RODZA) ZAMAWIPJACEGO:
Administracja samorz4dowa
SEKC)A II: PRZEDMIOT ZAMÔWIENXA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajqcego:
Odbieranie I zagospodarowanie odpadów komunalnych od wla4cicieli nieruchomoci polo2onych na terenie gminy Leoncin oraz wyposaenie
w pojemniki, odbi6r I zagospodarowanie odpadów z gminnego punktu selektywnego zbierania odpad6w"
Numer referencyjny(je2e#doty2y):
GKZP.271.PN.18.20188
11.2) Rodzaj zamówienia:
Uslugi
11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wieIko4 zakres, rodzajiik&dostaw, us/ug /ulj robOt budowlanych lub okr&enie
zapotrzebowania / wymagad ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usfugq lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalaych z nieruchomodci zamieszkalych polo±onych na terenie
Gminy Leoncin, na których zamieszkuj4 mieszka6cy oraz wyposa±enie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w odpowiednie
pojemniki, odbiór i zagospodarowanie odpadów zapewniajcy osignicie odpowiednich poziom6w recyklingu, przygotowania do p000wnego
uycia i odzysku innymi metodami oraz ograniaenie masy odpadów komunalnych ulegajqcych biodegradacji przekazywanych do skiadowania,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrzednia 1996r. 0 uti-zymaniu czystosci i porzdku w gminach, zapisami Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dia Mazowsza oraz przepisami prawa ustawowego i miejscowego, w szczególnodci Uchwaly Rady Gminy Leoncin w
sprawie regulaminu utrzymania czysto4ci i porz4dku na terenie Gminy Leoncin oraz Uchwalq Rady Gminy Leoncin w sprawie okredenia
szczególowego sposobu i zakresu dwiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wladcicieli nieruchonio4ci z terenu
Gminy Leoncin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszaoeg przez wfakiciela nieruchomoOci opfatq za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. CPV: 90.50.00.00 - Uslugi zwizane z odpadami 90.51.10.00 - Uslugi wwozu odpadów 90.51.20.00 - USIUgI
transportu odpadów 90.51.31.00 - Uslugi wwozu odpadów pochodzcyth z gospodarstw domowych 90.51.40.00 - Uslugi recyklingu
odpadów 90.53.30.00 - Uslugi gospodarki odpadami 2. Opis przedmiotu zamówienia 2.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomodci zamieszkalych pololonych na terenie Gminy Leoncin. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 wrze8nia 1996r. 0 utrzymaniu
aysto8cI i porz4dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), zapisami Uchwaty Rady Gminy Leoncin w sprawie regulaminu utrzymania
czystodci i porz4dku na terenie Gminy Leoncin oraz Uchwaly Rady Gminy Leoncin w sprawie okredlenia szaególowego sposobu i zakresu
dwiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wla0cicieli nieruchomoOci z terenu Gminy Leoncin I zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczon4 przez wla4ciciela nieruchomodd opfatq za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakres zleconych
pr-ac obejmuje: 2.1.1. odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomodci, na których zamieszkujq mieszkadcy, w tym: 1) odbieranie odpadów
komunalnych nieseregowanych (zmieszanych), 2) odbieranie oclpadów segregowanych, 3) odbieranie odpadów wielkogabarytowych i
zubytego sprztu elektrycznego i elektronicznego; 4) dostarczenie worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 5) dostarczenie
wladcicielom nieruchomodci zamieszkalych harmonogramów odbioru odpadbw komunalnych. 2.1.2. odbieranie odpadów z zabudowy
jednorodzinnej (nieruchomo8ci zamieszkale), gdzie obowi4zywod bçdzie system mieszany pojemnikowo - workowy, zbiórka odpadów
komunalnych odbywai± siq bdzie zarówno z altan dmietnikowych, jak I sprzed nieruchomohci: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne (kod odpadu 20 03 01); a) niesegregowane odpady komunalne odbierane bçd4 z pojemników 0 pojemnodd 120 I, 240 I, 1100 I;
b) astotliwooO WWOZU Co dwa tygodnie, wg harmonogramu przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajcego stanowiqcy zal4cznik nr 9; c)
realizacia ,,reklamacji" - w dniu zgtoszenia reklamacji lub do godz. 1400 nastgpnego dnia po dniu zgloszenia reklamacji; zalatwienie
reklamacji nalezy niezwlocznie potwierdzit na adres e-mail:srodowisko.ag@leoncin.pl, brak potwierdzenia realizacji reklamacji traktowany
bgdzie jako niezrealizowanle reklamacji a tym samym skutkowac bdzie naliczeniem tar zwizanym z tym faktem. d) obowi4zklem
Wykonawcy bdzie przekazywanie odebranych od wla4cicieli nieruchomotci niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do
regionalnej instalacii do przetwarzania odpadOw komunalnych oraz przedstawlenie Zamawiajgceniu jeden raz na miesic (wraz z fakturq za
wykonanq uslugg) dowodów potwierdzajgcych wykonanie tych czynnodci, lj. tart przekazania odpadbw; e) obowizkiem Wykonawcy bdzie
równied: - posprz4tanie wokót ww. pojemników (worków), gdy zajdzie taka potrzeba, midzy innymi poprzez zabranie dostawionych na
pojemnikach worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi (ww. wladciciele nieruchomodci maj4 medliwod/
dostawienia tego rodzaju worków w przypadku, gdy pojemnooO pojemnika w danym okresie dwóch tygodni bdzie niewystarczaj4ca), przedkladanle miesiçcznych intormacji 0 iloki odebranych odpadów, wyrywkowe kontrole zawartodci pojemników (workbw) I informowanie 0
nieprawidlowoOdach Zamawiaj4cego - konieczn080 dostosowania siq do programu komputerowego slu±cego do obslugi zagadnieb
zwi4zanych z gospodarlq odpadami z którego korzysta Zamawiajgcy. 2) selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane)
(kody 15 0101, 15 0102, 15 0104, 15 0105, 15 0107, 20 0101, 20 0102, 20 0139, 20 0140, 20 02 01); a) odbiór selektywnie zebranych
odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej bdzie siq odbywab w systemie pojemnikowo-workowym. Wprowadza siq trzy rodzaje worków:
- niebieski z napisem ,,Papier" na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru I tektury oraz odpady opakowaniowe z
tektury; - zielony z napisem ,,Szklo" na odpady ze szkta, w tym odpady opakowaniowe ze szkla; - oOlty z napisem ,,Metale I tworzywa
sztuczne" na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metal!, odpady tworzyw sztucznych (odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych)
oraz odpady opakowaniowe wielomaterialowe, b) pojemniki a pojemnoOd 120 I, 240 I, 1100 I (w zaleznodd od liczby mieszkaOców
wykazanych w deklaracji) na odpady pozostate pa segregacji; c) worki do odbioru, od wladdcieli nierudiomotci, selektywnie zebranych
odpadów komunalnych (world do pierwszego odbioru, dia mieszkariców przystpujgcych do segregacji; na wymiaeg w IloOci i kolorze
odpowiadaj4cej liable I kolorom odebranych workOw; w ramach reklamacji) zapewnia Wykonawca; przedmiotowe world powinny posiadab
nastpujce parametry: - material - folia polietylenowa LOPE, pólprzszroczysta, o gruboOci zapewniajcej wytrzymaloOd workbw tj. co
najmniej 60 mikronów; - kolorystyka I pojemn080: niebieski - 120 I, zOlty —120 I, zielony - 120 I, - oznakowanie - worki muszq byt opatrzone
nadrukowan4 informacjl na jaki rodzaj odpadu 54 przeznaaone, dodatkowo na workach mush widnieO adres I dane kontaktowe
zamawiaj4cego oraz Wykonawcy. Zamawiaj4cy zastrzega sable prawo do uzgodnienia szaty grafianej worków przezriaczonych do segregacji
odpadbw. d) astothwoOd odbioru odpadów zbieranych selektywnie takIch jak papier, szklo, metale I tworzywa sztuczne w tym odpady
opakowaniowe wielomaterialowe, gromadzonych w workach 1 raz w miesiqcu, wg harmonogramu przekazanego Wykonawcy przez
Zamawiaj4cego stanowigcego zal4anik Sr 9 wg harmonogramu przygotowanego przez Wykonawc4, uzgodnionego z Zsmawiaj4cym I
przekazanego wladcicielom nieruchomoOci zamieszkalych najpó±niej na 14 dni przed dat4 pierwezego odbioru; e) cz4stotliw080 odbioru
odpadów pozostalych p0 segregacji, gromadzonych w pojemnikach lub workach co dwa tygodnie w terminach zgodnych dla odbioru odpadów

zmieszanych, wg. harmonogramu stanowicego za}cznik nr 9; f) realizacja ,,reklamacji" - w dniu zgfoszenia reklamacji lub do godz. 1400
nstpnego dnia p0 dniu zgoszenia reklamacji; zalatwienie rekJamai naley niezw}oanie potwierdzid na adres e-mail: ug.leondn@tlen.pl
brak potwierdzenia realizacji rekIamaci Iraktowany bdzie jako niereaIizowanie reklamacji a tym samym skutkowae bçdzie naliczeniem kar
zwizanym z tym faktem g) obowizkIem Wykonawcy bdzie: - uzupelnianie na wiasny koszt wtaddcielom nieruchomoki worków do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych po ka±dorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie w miejscu odbioru zapelnionych worków
nowych pustych worków w dniu odbloru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilodd I kolorze odpowiadaj4cej Iiczbie i kolorom
odebranych worków, - zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do instalacji odzysku lub
urdeszkodliwiania, zgodnie z hierarchiq sposobéw postpowania z odpadami, 0 której mowa w art. 17 ustawy 0 odpadach oraz przedstawieaie
Zamawiajcemu (raz w miesicu wraz z faktur4 za wykonanq uslug) dowodów potwierdzaJcych wykonanie tych czynnod, t. karty
przekazania odpadów; - przedktadanie miesicznych informacji 0 ilodd odebranych odpadów, wyrywkowe kontrole zawartoci pojemników
(worków) I informowanie 0 nieprawidIowociach ZamawiaJcego - posprztanie wokól ww. worków, gdy zajdzie taka potrzeba; 3) odpady
wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i zuzyly sprzt elektryany i elektroniczriy (kody 20 0123*, 20 0135*, 20 01 36) a) odbiór odpadów
wielkogabarytowych i zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego odbywat siq bdze bezporednio sprzed poseI w4adcicieli
nieruchomoci; b) astoUiwo odbioru —raz na póI roku, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcq z Zamawiajcym; c)
obowizkiem Wykonawcy bdzie zagospodarowanie odebranych odpadów wielkogabarytowych, zuytego spr2tu elektrycznego oraz
elektronicznego poprzez przekazanie Ich do odzysku zgodnie z przepisami obowizujcego prawa oraz przedstawienie ZamawIajcemu (wraz
z faktur za wykonan4 usugc) dowodów po1wierdzajcych wykonanie tych czynnodci, U. karty przekazania odpadów do zakiadu
przetwarzania w przypadku zu2ytego sprztu elektronicznego i elektrycznego, zgodnie z ustaw4 z dnia 11 wrzenia 2015 r. 0 zu±ytym sprzcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015r., poz. 1688) w zwizku z art. 235 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.
U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), a w przypadku innych odpadów wielkogabarytowych do przedsibiorcow posiadajcych zezwolenie na
prowadzenie odzysku zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 2.1.4 Przeterminowane leki
(kod odpadu 20 01 32) odbierane bedq z apteki w Leoncine Pt. Kobendzy 4, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Michatów 4c.
2.1.5 Obowlazkiem Wykonawcy bdzie wyposaanie apteki w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy, w specjalnie oznakowane
pojemniki 0 pojemnoci od 301 do 501, przeznaczone na zbieranie przeterrninowanych leków oraz opr&nianie ith w terminie 5 dni roboczych
0 otrzymaniu zgtoszenia 0 Ich wypelnienlu. 2.2. Obowi4zkJ Zamawiaj4cego I Wykonawcy przed rozpoczciem i w trakcie realizacji
zamówienia. 2.2.1. Zamawiajqcy dostaray Wykonawcy szaegótowy wykaz adresáw nieruchomodci, objtych zamówieniem, niezw4ocznie po
podpisaniu umowy (nie pó±niej nii w terminie 7 dni). 2.2.2. Odbiór odpadów komunalnych od wtalcicieli nieruchomoci Wykonawca powinien
realizowa6 w godzinach 800-1800, przy aym wIacideIe nieruchomodci zobowizani sq wystawlá pojemniki i world w dniu odbioru do godz.
800. 2.2.3. Zamawiajcy i Wykonawca wspólnie odpowiadajil za informowanie mieszkañców o zasadach i terminach odbierania
poszczególnych rodzajów odpadów. Wykonawca zobowizany jest dostosowat odbiory odpadów komunalnych do harmonogramu
przekazanego przez Zamawiaj4cego s1anowicego zat. nr 9; 2.2.4. Wykonawca zobowizanyjest do przygotowania harmonogramu odbioru
odpadOw i przedstawienia do akceptacji Zamawiajcemu w termnie 7 dni od podpisania umowy. 2.25. P0 akceptacji Zamawiaj4cego
Wykonawca zobowizany bdzle do wydrukowania wlw harmonogramu w iIoci Co najmniej 1700 sztuk oraz przekazania go w4akicielom
nieruChomosci podas plerwszego odbioru odpadów. 2.2.6. Wykonawca przekae Zamawiajcemu elektroniczn4 wersjq harmonogramu w
celu zamieszenia go na strone Intemetowej oraz przekae minimum 300 szt. weraji drukowanej Celem rozpowszeChnienla wdród
mieszkañcñw. Harmonogram powinien uwzglqdnia6 caly okres realizacji umowy t. od 01.01.2019 r. do 30.062019 r. 2.2.7 Wykonawca
zobowizany jest do przedkladania Zamawiajcemu pólrocznych sprawozdari, zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. 0
ulrzymaniu aystoci i porz4dku w gminach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454). Wykonawca zobowi4zany jest r6wnie2 do przedkladania
ZamawIajemu rocznego sprawozdania, zgodnie z art. 9na ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. 0 utrzymaniu czystotci I porz4dku w gminach
Dz. U. z 2017 r. poz. 1454). 2.1.1. Odpady odebrane od wadcideIi nIeruChomodci z terenu Gminy Leoncin Wykonawca zobowi4zany jest
zagospodarowar (poddaE odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z obowizujcym prawem, w tym zmleszane odpady komunalne oraz
odpady zielone przekazywad bezpodrednlo do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami dia Mazowsza oraz przedstawia6 Zamawiajcemu jeden raz na miesi4C (wraz z fakturami za wykonanie uslug)
dowodOw potwierdzajcyCh wykonanie tych ynnodci, tj. kart przekazania odpadów. 2.1.2. Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania
podaas trwania umowy przeplsów prawnych, a w szczególnoki: 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze
zm.), 2) ustawy z dnia 13 wrzednia 1996 r. 0 utrzymaniu aysto8Cl I porz4dku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), 3) uchwaly Rady
Gminy Leoncin w sprawle regulaminu utrzymania czystodci I porz4dku na terenie Gminy Leoncin, 4) Uthwaly Rady Gminy Leoncin w sprawie
okrodlenia szczegôlowego sposobu i zakresu swiadaenia uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wla6cicieli nieruchomodci z
terenu Gminy Leoncin I zagospodarowania tych odpadów, w zamlan za uiszaon4 przez wla4cidela nieiuthomo8ci oplatq za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, 2.1.3. Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dia Mazowsza 2.1.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za
osi4ganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzgldnleniem poziom6w odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 wrzednia 1996 r.
o utrzymaniu aystocI i porzdku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454), Rozporz4dzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 maja 2012 roku w
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uyCia I odzysku innymi metodami niektôrych frakcji odpadôw komunalnych (Dz.
U z 2012r., poz. 645), oraz Rozporz4dzeniu Ministra Srodowlska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ogrankaenia masy odpadów
komunalnych ulegaj4cych biodegradacji przekazywanych do skiadowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów
(Dz. U z 2012r. poz. 676). Przez poziom odzysku/ poziomy odzysku Zamawiajcy rozumie osleganle pozlomów odzysku odpadów
komunalnych wskazanych art. 3b w ustawie z dnia 13 wrze.4nia 1996 r. o utrzymaniu aystodci i porz4dku w gminach ( Dz. U z 2018 r., poz.
1454) oraz ograniaenie masy odpadów komunalnych uIegajcych bloclegradacji przekazywanyCh do skiadowania wskazanydi w art. 3c
ustawie z dnia 13 wrzodnla1996 r. 0 utrzymaniu czysto4ci i porzdku w gminach (Dz. U z 2017r., poz. 1289). Okretlenia odzysk' I recykling"
uyte w SIWZ naley czyta6 zgodnie z deflnicjami tych pojqE zawartymi wart. 3 ust. 1 p1<1 14)1 23) ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012r. 0
odpadach (DL U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)." 2.1.5. Wykonawca jest zobowizany do prowadzenia dokumentacji potwierdzaj4cej llok
odebranych odpadów komunalnych oraz wykonywanyth tras przejazdu (na wypadek reklamacji tub ewentualnie inrrej potrzeby uzyskania
przez Zamawiaj4cego dodatkowych lnformacji). 2.1.6. Wykonawca zobowi4zany jest do przekazywania ZamawiajCemu faktur wraz z kartami
przekazania odpadów oraz wykazem nieruchomotci zobowi4zanych do selektywnej zbiàrki odpadów, a nieprzeprowadzajqcyth jej
(niese9regujCyth odpady). 2.1.7. Za zawinione szkody w maj4tku Zamawiaj4cego tub osób trzecich w trakcie wykonywania us4ugi
odpowiedzialnost ponosi Wykonawca. 2.1.8. Zgodnie z art. 9 e ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzednia 1996 r. 0 utrzymaniu czystotci I porz4dku w
gminach ( DL U z 2017 r., poz. 1289) - zakazuje siq mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi odebranymi od wladcicleti nieruchomotci oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych ró±nych rodzajow ze sob. 2.1.9.
Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 13 wrzotnia 1996 r. o utrzymaniu czystotcl I porzdku w gminach (DL U z 2018 r., poz. 1454) - w przypadku
niedopeinlenia przez wladciciela nieruchomodci obowizku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca
zobowizany jest do przyjmowania Ich jako zmieszane odpady komunalne I niezwlocznego powiadamlanla, o tym fakde Zamawiaj4cego. Do
informacji Wykonawca zobowizany bgdzie zat4ayc dokumentacjq fbtografin4 sprzed danej nieruchomosti I protokól z zaistnienia takiego
zdarzenia. Z dokumentacjl musi jednoznacznie wynikot jakiej dotyczy nieruchomodcI, w jaklm dniu I 0 której godzinte doszlo do ustalenia w/w
zdarzenia. 2.1.10. Wykonawca zapewnia wtaklwy stan sanitamy (mycie I dezynfekcj) pojazdów u±ywanych podczas realizacji zamówienia.
2.1.11. Samochody Wykonawcy odbieraj4ce odpady komunalne powinny byt oznakowane w sposób aytelny. 2.1.12. System odbierania
odpadów komunalnych nie obejniuje odpadów powstajcych w wyniku prowadzenia dziatalnosti gospodarczej (odpadów poprodukcyjnych).
2.1.13. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odbioru odpadów budowlanych I remontowych, pochodzqcych z remontów I
Innych robot budowlanych na ktOrych wymagane jest uzyskanie pozwotenia na budowq tub rozbiórkt, tub zgloszenie do administral
budowlano -. architektonicznej. 2.1.14. Wykonawca zobowiqzany jest dostosowad sic do programu komputerowego slucego do obsiugi
zagadnleO zwizanych z gospodarkl odpadami z ktOrego korzysta Zamawiajcy. 2.1.15. W pierwszym mleslcu wykonywania ustugi odbioru
odpadOw: 1) selektywnie gromadzonych - Wykonawca zobowizany jest do odbioru odpadOw z pojemników tub zgromadzonych w workach,
w ktOrych wtadcicIete nieruchomodd je zgromadzIli, cho<tby nie pochodzlly od Wykonawcy; 2) dostarczanie na wniosek ZamawIajcego
(tetefonicznle tub e-mail) worków do selektywnej zbiórkl odpadOw do Urzcdu Gminy Leoncin (ut. Partyzantów 3) 2.1.16. Zgodnie z art. 6d ust.
4 p1<1 5 ustawy o utrzymaniu czysto6ci I porz4dku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454) Wykonawca zobowizany jest do wskazania w
ofercie instatai, w szczegOlnodci posiadaJcej status Regionatnej Instatacjl do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, w której odpady
odebrane z terenu gminy Czosnów bqdq zagospodarowane. Wykonawca zobowizany jest do przedstawienia umowy na odbiOr odpadOw
komunalnych tub promesy. 2.2. Dane charakteryzujce zamówienie 2.2.1. Charakterystyka Gminy Leoncin 1) Powierzchnia gminy wynosi
158,8 km2., charakteryzuje siq zabudow4 rozproszon. 2) Uczba mieszkadcOw zgloszonych w deklaracji: 4951 (stan us dzieO 30.06.2018 r.),
w tym uwzgttdnieni 54 mieszkai%cy przebywajcy sezonowo. Uczba mieszkaricOw segregujcych odpady: 4063 (stan us dzie6 30.06.2018 r.),
Uczba mieszkariców nie segreguj4ca odpadów: 888 (stan na dzleri 30.06.2018 r.), Szacuje sic, te w czasie realizacji umowy ticzba
mieszkariców mote wzrosnO do ok. 5 - 10% 3) Gmina Leoncin ficzy 18 sotectw: Gad, Gniewniewice Fotwarczne, GdrkI, Leoncin, Nowa
Dbrowa, Nowe Grochale, Nowa Mala Meg, Nowe Potesie, Nowy Secymin, Nowy WitkOw, OOniki, Rybitew, Secymin Poiski, Stare Potesie,
StanislawOw, Stars D4browa, Witków nad Wisl, Witków PoIski. Liczba wsi - 31: Cisowe, Got, Gtusk, Gniewniewice Folwsrczne, GOrki,
Krubiczew, Leoncin, Mala WieO przy Drodze, Micha}Ow, Nowa D4browa, Nowa Mats Meg, Nowe Gniewniewice, Nowe Grochale, Nowe Potesie,
Nowiny, Nowy Secymin, Nowy Wilków, OdnikI, Rybitew, Secymin Poiski, Secyminek, StanlslawOw, Stara Dbrowa, Stare Gniewniewice, Stare
Grochale, Stare Polesie, Teofite, WllkOw nad WisI, WilkOw Potski, WincentOwek, Zamod. 4) Ltczba punktOw odbioru odpadOw: 1692 (stan us
dzleii 30.06.2018 r.), Uwaga: 1. ROotica liaby punktów odbioru odpadów w stosunku do tiaby deklaracji aktywnych wynika z faktu, it na
jednej nieruchomoOd moze zamieszkiwot jedna, dwie tub wicej rodzin wystawiajccyth odpady pod tym samym adresem. 2. Zamawlaj4cy
zastrzega noble prawo zmiany liczby punktów odbioru odpadOw. Ich tiaba w dgu okresu realizaril zamówienia mo0e wzrosnqE tub zmaleO I
jest zatezna od zto±onych deklaracji przez wiasticieli nieruchornodci. 5) Void odpadOw odebranych z terenu Gminy Leoncin, us podstawle kart
przekazania odpadOw przez przedslcbiorcc odbierajcego odpady od wtaOcJcIeli nteruthomoOcl zamieszkalych w 2017 roku wynosita: Rodzaj
odpadów 2016r. (w Mg) zmieszane odpady komunalne (20 03 01) 631,75 Kod 20 0123 * 20 0134 20 0135* 20 0136 20 0140 15 0102 15
0107 15,542 1,839 3,725 136,190 39,480 13,870 271,740 Przyjmujemy, ze ilodO odebranych odpadOw od wlaOcicieti nieruchomoOcl moze
nieznaanie 514 podwyzszac w stosunku do tat poprzednich. 3. Wyposa±enie Punktu Selektywnej ZbiOrkl OdpadOw Komunatnych (PSZOK)
dziataj4cego na terenie Gminy Leoncin w odpowiednie pojemniki oraz odbiOr I zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK na terenie

Gminy Leoncin. Zamówienie obejmuje wyposalenie w pojernniki, odbiór z PSZOK i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwienie)
wskazanych w opisie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomola zamieszkalych gminy Leoncin, w sposób zapewniajgcy
osigniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy
odpadów komunalnych przekazywanych do sidadowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrze4nia 1996 roku o utrzymaniu czystodci i
porz4dku w gminach (t. 5. Dz. U. z 2018r. poz. 1454), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki dla Mazowsza oraz Regulaminu utrzymania
czystodci I porz4dku na terenie Gminy Leoncin. W zakres zamówienla wchodzi w s7czeg6lno6ci: - wyposalenie PSZOK w pojemniki lub/i
kontenery do oddzielnego gromadzenia wyselekcjonowanycti frakcji odpadów, - w'vóz odpadów komunalnych zebranych selektywnie
pochodz4cych z nieruchomodci zamieszkalych z terenu gminy Leoncin, dostarczonych do PSZOK, - zagospodarowanie odpadów komunalnych
zgodnie z obowizuj4cymi przepisami prawa, 3. 1. Opis warunków odbioru odpadów z PSZOK 3.1.1. PSZOK bdzie przyjmowal wylgcznie
odpady komunalne ad mieszka6c6w z nieruchomodci zamieszkalych z terenu gminy Leoncin. 3.1.2. Wyposazenie Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbywa6 siq bdzie poprzez: 1) odbieranie odpadów z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK); 2) wyposazenie w/w Punktu w kontenery (otwarte i zamknite) 0 minimalnej pojemnodci 7 m3 (typu KP-7) oraz
pojemniki I beczki zamykane o minimalnej pojemnodcl 120 I; 3.1.3. odpady selektywnie zbierane w PSZOK wraz ze wskazaniem minimalnej
pojemno(ci pojemników lub/i kontenerów: - odpady ,,zielone" (kod odpadu 20 02 01) - kontener 0 poj. 7 m3 (otwarty); - opony (kod odpadu
16 01 03) - kontener o poj. 7 m3 (otwarty); - papier i tektura (kod odpadu 20 01 01) - kontener 0 poj. 7 m3 (zamykany); - szklo (kod
odpadu 20 0102) - kontener 0 p05. 7 m3 (otwarty); - odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07)- kontener 0 poj. 7 m3 (otwarty); rozpuszczalniki (kod odpadu 20 01 13) - beczka o p0). 240 1; - 6rodki ochrony rodlin (kod odpadu 20 0119)- pojemnik 0 P0. 240 I termometry rttciowe I gwied6wki - specjalistyczny pojemnik o p05. 240 I; - odczynniki fotograficzne (kod odpadu 20 01 17) - beczka 0 poj.
240 I; - oleje (kod odpadu 20 01 25) - beczka o p05. 240 I; - odpady farb i Iakierów (kod odpadu 20 0127, 20 01 28)-beczka o p05. 240 I; baterie I akumulatory (kod odpadu 20 0133, 20 01 34) - pojemoik o p05. 240 I; - zulyty sprzt RTV I AGO (kod odpadu 20 0135, 20 01 36) kontener o poj. 7 m3 (otwarty); - drewno zawierajgce substancje niebezpieczne (kod odpadu 20 01 37) - kontener o p05. 7 m3 (otwarty); drewno inne nil wymienione w 20 0137 (kod odpadu 20 01 38) - kontener o poj. 7 m3 (otwarty); - tworzywa sztuczne (kod odpadu 20 01
39) - kontener o poj. 7 m3 (zamykany); - metal (kod odpadu 20 01 40) - kontener o poj. 7 m3 (otwarty); - odpady remontowo-budowlane
pochodzce z remontów i innych robot budowlanych wykonywanych przez wfodcicieli nieruchomodci we wlasnym zakresie, na wykonanie
których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowt lub zgloszenia do administracji architektoniczno-budowlanej (kod odpadu 17 01
01, 17 09 04) - kontener 7 m3 (otwarty). 3.2. Szczególowe dane charakteryzujtce zamówienie: 3.2.1. Wykonawca dostarczy pojemniki Iub/i
kontenery w takiej ilodci i 0 takich parametrach aby zapewni4 setektywny odbiOr wszystkich frakcji odpadOw przewidzianych do zbierania w
PSZOK. 3.2.2. Wykonawca w trakcie realizaty zamówienia mole dostosow'ywaé wielkok pojemnikOw/kontenerOw, ich ilok i cztstothwadl
oprOlniania do potrzeb. 3.3. Obowizki Wykonawcy w trakcie realizacji zamOwienia. 3.3.1. Wykonanie przedmiotu zamOwienia zgodnie z
obowigzujcymi przepisami w szczegOlnodci: a) ustawg z dnia 13 wrzelnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystolci i porzdku w gminach (Dz. U.
2018r. poz. 1454) b) ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (Oz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.) c) rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegOtowych wymagaii w zakresie odbierania odpadów komunalnych ad wialcicieli nieruchomo(ci (Os. U.
2016 r. poz. 250, 1020,1250 i 1920) c) rozporzdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzoru sprawozdart a
odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystodciach cieklych oraz realizacli zadaO z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi (Oz. U. z 2016r. poz. 934), d) rozporzdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego ulycia i odzysku innymi metodami niektOrych frakcji odpadOw komunalnych (Dz. U. z 2016r. p02.. 2167), e)
rozporzgdzenlem Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomdw ograniczenia masy odpadOw komunalnych uIegajcych
biodegradacji przekazywanych do skiadowania oraz sposobu obliczania poziornu ograniczania masy tych odpadOw (Dz. U. z 2012 r. poz. 676),
f) ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony drodowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze urn.) g) obowigzujgcym Regulaminem utrzymania
czystolci i por74dku na terenie Gminy Leoncin. 3.3.2. Wykonawca zobowizany jest do zapewnienia kontenerów tub/i pojemnikOw bdcych
wyposaleniem PSZOK. 3.3.3. Kontenery i pojemniki nalely ustawhi na terenie PSZOK nie pOiniej nil w terminie 5 dni ad daty rozpocz4cia
obowitzywanla unlowy. 3.3.4. OprO±nianie lub wymiana zapelnionych pojemnikOw/kontenerów odbywod sit ma w terminie nie dtulszym nil 3
dni ad otrzymania zgloszenia.
11.4) Informacja 0 czqsciach zamáwienia:
Zamówienie byto podzielone na czscl:
nie
11.5) GIOwny Kod CPV: 90511200-9
Dodatkowe kody CPV: 90514000-3, 90513100-7, 90533000-2
SEKC3A III: PROCEDIJRA
111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÔWIENIA
Przetarg nieograniczony
111.2) Ogtoszenie dotyczy zakoñczenia dynamicznego systemu zakupOw
nie
111.3) Informacje dodatkowe:
SEKC]A IV: UDZIELENIE ZAMÔWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÔWIENIA: 20/12/2018
IV.2) Catkowlta wartosc zamówlenia
Wartok bez VAT 738211.38
Waluta PLN
IV.3) INFORMAC)E 0 OFERTACH
Uczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
Iiczba otrzymanych ofert ad malych i drednich przedsltblorstw: 0
Iiczba otrzymanych ofert ad wykonawcOw z innych paiistw cztonkowskich Unii Europejskiej:
Iiaba otrzymanych ofert ad wykonawcOw z panstw niebdgcych czlonkami Unii Europejskiej:
Iiczba ofert otrzymanych drop eIektroniczn: 0
IV.4) uaBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÔREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
ZamOwienie zostato udzielone wykonawcorn wspOlnie ubiegajtcym si9 0 udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Remondis Sp. z 0.0 W Warszawie Oddziat w Plocku
Email wykonawcy: plock©remondis.pl
Adres pocztowy: Ptock
Kod pocztowy: 09-400
MiejscowoO: Ptock ul. Przemyslowa 32
Kraj/woj.: mazowieckle
Wykonawca jest malym/drednim przedsitbiorct:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pauistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pa6stwa rue btdgcego czlonkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMAC)A 0 CENIE WYBRANE) OFERTY! WARTOSCI ZAWARIE) UMOWY ORAZ 0 OFERTACH Z NAJNIZSZP I
NA3WYZSZ CEN/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartosc umowy 908000.01
Oferta z najni2sz4 cen/kosztem 908000.01
Oferta z najwy2ul cenajkosztem 0
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czdci zamOwienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartolé lub procentowa czqk zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÔWIENIA W TRYBIE NEGOCACJI BEZ OGOSZENIA, ZAMÔWIENIA Z WOLNE.J RKI
ALBO ZAPYTANIA 0 CEN
IV.9.1) Podstawa prawna
Postpowanie prowadzone Jest W trybie na podstawie art. ustawy Pup.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podact uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz waJni, dlaczego udzielenie zamówienia Jest zodne z przepisaml.
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