
20.12.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/e1a2cfbc-3ca8-4897-9c2e-d76225db9263 1/3

Ogłoszenie nr 500078386-N-2017 z dnia 20-12-2017 r.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Sprzątanie, załadunek i wywóz wskazanych
przez Zamawiającego odpadów (w tym odpadów gabarytowych) z nieruchomości będących w

dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. nie znajdujących się w
pojemnikach przeznaczonych do zbiórki odpadów segregowanych i zmieszanych.  

 
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: 612817-N-2017

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57, 60770   Poznań,
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809. 
Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Sprzątanie, załadunek i wywóz wskazanych przez Zamawiającego odpadów (w tym odpadów gabarytowych) z nieruchomości będących w
dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. nie znajdujących się w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki odpadów
segregowanych i zmieszanych.

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: 

Sprzątanie, załadunek i wywóz wskazanych przez Zamawiającego odpadów (w tym odpadów gabarytowych) z nieruchomości będących w
dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. nie znajdujących się w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki odpadów
segregowanych i zmieszanych. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie, załadunek i wywóz na wysypisko śmieci wskazanych przez
Zamawiającego odpadów w tym gabarytowych, które nie znajdują się w pojemnikach na odpady segregowane i zmieszane. Zamawiający
przewiduje liczbę punktów adresowych przeznaczonych do sprzątania w ilości 200 oraz odpady do wywiezienia na wysypisko w ilości 40.000
kg. W zakres usługi wchodzi: 1) Sprzątanie odpadów (w tym odpadów gabarytowych), załadunek i wywóz wskazanych przez Zamawiającego
odpadów. 2) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej każdego punktu adresowego przez przystąpieniem do sprzątania i po jego
zakończeniu. 3) Usługi będą odbywały się na podstawie pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego. 4)
Zamawiający wymaga, aby prace będące przedmiotem zamówienia były w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
W przypadku zleceń pilnych termin stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 5) Każdorazowe potwierdzenie wykonania usługi przez
Zamawiającego poprzez podpisanie protokołu odbioru prac. 6) Wywóz ruchomości-odpadów wskazanych w zamówieniu nastąpi przez
wykonawcę, zgodnie z przepisami: a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987 z późn.zm.), b) uchwałą Rady
Miasta Nr L/780/VI/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania;
c) uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Nr XIX/144/2016 z dnia 27 czerwca
2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze
gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, d) ustawą z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.), e) planem gospodarki odpadami dla Miasta Poznania.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90911200-8

Dodatkowe kody CPV: 90513100-7, 91511000-2, 90500000-2, 90512000-9

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: 15/12/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 150000 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5 
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: SUEZ ZACHÓD sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
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Adres pocztowy: ul. Jarzmanowska 13 
Kod pocztowy: 54-530 
Miejscowość: Wrocław 
Kraj/woj.: dolnośląskie 

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 108080 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 108080 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 284034 
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. 
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