
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Świadczenie usług koparką obrotową wraz z obsługą operatorską na terenie Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów w m. Różanna, gm. Opoczno"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OPOCZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590028079

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krótka 1

1.5.2.) Miejscowość: Opoczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 7547611

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pgk.opoczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.opoczno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pgkopoczno.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Świadczenie usług koparką obrotową wraz z obsługą operatorską na terenie Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów w m. Różanna, gm. Opoczno"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-838baf92-d8d7-11eb-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00126206/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-26 10:21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00098728/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 07/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 160000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowe koparką obrotową (gąsiennicową) wraz z
obsługą operatorską na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna
98ZUO, gm. Opoczno. Usługi są związane z codzienną eksploatacją i utrzymaniem składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalnych), w szczególności polegające na:
1) przemieszczaniu odpadów w ramach poszczególnych części działek roboczych składowiska,
2) skarpowaniu składowiska,
3) formowaniu pryzm z odpadów oraz materiałów sypkich (ziemia, piasek),
4) przesypywaniu poszczególnych warstw odpadów materiałem sypkim (ziemia, piasek).
2.2. Świadczenie usługi sprzętowej koparką obrotową (gąsiennicową) odbywać się będzie w
godzinach pracy składowiska, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7.00
do 15.00 (około 8 godzin dziennie). Łączna, przewidywana ilość czasu świadczenia usługi w
okresie trwania zamówienia, tj. w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy wynosi około 950
godzin.
2.3. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga świadczenia usługi określonej w
punkcie 2.1. przy użyciu koparki obrotowej (gąsiennicowej) spełniającej niżej wymienione
parametry:
1) koparka obrotowa o napędzie gąsiennicowym,
2) moc silnika min. 140 KM,
3) długość ramienia min.: 11,5m,
4) pojemność łyżki min.: 1,8 m3,
2.4. Wykonawca własnym kosztem i staraniem dostarczy w/w sprzęt w miejsce świadczenia
usługi.
2.5. Wykonawca zapewni ciągłość pracy sprzętu w czasie świadczenia usługi.
2.6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w szczególności: koszty
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paliwa, wszelkich materiałów, płynów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych do
prawidłowej pracy sprzętu oraz koszty pracy operatora koparki.
2.7. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) utrzymania ładu i porządku w miejscu świadczenia usługi,
2) wykonywania prac w sposób niezakłócający pracy składowiska odpadów,
3) wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami p.poż.
2.8. Podstawę rozliczenia Wykonawcy stanowić będzie ilość efektywnie przepracowanych
godzin (wykonanej usługi) na terenie składowiska odpadów potwierdzona przez przedstawiciela
Zamawiającego (Kierownika Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów bądź upoważnioną przez
niego osobę) w dokumencie (karcie usługi) wystawionym przez Wykonawcę.
2.9. Miejsce świadczenia usługi:
Miejscem świadczenia usługi jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
(komunalnych), na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, w miejscowość: Różanna
98ZUO, 26-300 Opoczno, powiat opoczyński, woj. łódzkie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 172938,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 172938,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 172938,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowlano-Melioracyjny
Teresa Dziubak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7731276430

7.3.3) Ulica: ul. Chodkiewicza 6

7.3.4) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 97-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 172938,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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