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Ogłoszenie nr 500l 74405-N-20l9 z clnia 02-0 l -201 9 L.

Cntina Co|ina: Oclbiór rrdpadórv l<onrunillnych od rvłaścicieli nieruchonltlści, na którvcłt zamieszkują
nrieszkańcv z terentl grrriny Golina

OGŁOSZENIIl O UDZI!]LENIU ZAN{O\\IIENIA - Uslugi

Za,nli e szc zttIr ie o głoszeni a :

oborl,iązkowe
Ogłoszenie dotl.czy:

zatlorł,ien ia publicznego
Zanrórvienie dotyczy projektu lub prtlgramu lvspólfinanso\yancgo ze środków Unii Eurtlpejskiej

nie
Zanrórvienie bl,ło przedmitltenl ogloszenia rr l}iule tvnic Zallrćlrricń Pulrlicznl,ch:

tali
Nlttnel, ogłoszenia: 5002994 l 6-N-20 l 8

Ogloszenie o zlnianie ogloszenia zostalo zamieszczonel rv Biulctynie Zalnórvień Putllicznych:
Il ic

SII,I{CJA t: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I I\DRF]S:
Glnirra Golina. Kra.jowy nllmef identylikacyjny 3110l905900000, ul. rr1. Nowa I,62590 Golina,
woj, rvielkopolskie. państwo Polska, tel.063 21l8095 r.v,50,51, e-mail inwestycje@golina,pl, faks 63
24l 80 95 wcw. 232.
Adres strorl1, intcrnetowej (rrrl): r,vrvw.golina.p1

L2 ) RO DZ,\J ZA \{ A\\'IA,IĄC] ti(iO :

Acilll i tl i striie.j a saIllorządori tt

II.1) Nazlva naclana zamóryieniu l)rzez zamalviającego:
Odbitjr oclllarlów kclllrtttlalnvch oci lvłaścicicli rlicrLtchclr-ności. na ktorych zanieszkttja mieszkańcy z
tt,fcllIl enriny,, Golina

N u llttlr rel'erencvj rw ( l e :c l i tl t l t.l, ł, : l, )
Zp.211.23,20l8

II.2) Rodz:rj zarnórvienia:
lJsłitgi

II.3) Krótki tlpis przedmiotu zamówienia (u,ielliośc, zakl,es, rodzaj i ilośc do.staw, tLsł,ug lttb robót
budc,,,yt;ldrt),c:lt lub tlltreśleni.e za.pott,zebov,ctnia iwytltctgttti/ a w przypadku partnerst}ya innorvacyinego
- okreŚlenie zapotrzcbo,tvania rra innoryacvjny produkt, usługę lrrlr roboty budolvlane:

1.Przednriotetll zamor,r,ienia jest odbieranie odllaclclrł, ltoLnutlaltlyclr od r.ł,łaścicieli rrieruchomości. tla
których zallieszl<irją rllieszI<ańcy z tefelltl Cjllrrnv Ciolirla (rrliasto Golina oraz tł,szvstkic lllicjsc]uri,osci i

ulice lv sołcctrł,ach)^ z slcdrnitr tlierr.tchotl,1clści zaLnieszkałych w rniejscor,r,osci Sławsk ijedrlej lv
nlle.jscorvości Osiecza Norve połozonvch rv C]lllnie Rzgórv (znajdujących się na prawyll] brzegu rzel<i
Warty,) _eraniczących z rniejscorvością Węglelvskie l{olendry połozoną w gnlinie Golina oraz
rvsl<azanych odpadorv zgronradzonych rv ptlnkcie selel<tyrł,nego zbierania odpadow komunalnych
(pszol<) rł, sposob zapcwniajqcv t,siqgnięcic oclporvicdnich poziornow recyklinglt, przvgotor,vania clo
pol]ownego ttzycia i ocizysku inr-ryIlli trlctoclanri oraz ogratriczcnic lnasy odpaciow konlrtnaln1,,ch
r-rlcga.jircych bioclcgraclacji przcl<ltzvu,ltnvcll tltl sl<łatitlr.i,aniil zgoclrric z zapisat1,1i rtstavi,-r,z clnia lJ
'u'"rzcsnia l996r. o Lltfzylllal]iLt czl,stclśui iptllząclktr rv gtninaclt (Dz. L,;. z 20l8r.. poz. l454). zapisalli
,.Wojeilóclzkiego Plantr Ciospodalki OclpaciaLni clla Wolelł,clclztrł,a Wielliopolskiego na lala 20I6-2022"
oraz ..Ilegulamitll,t rttrzynralria czystości i porząclkLr na terenie Gminy Golina" oraz \\ryposazctlie
wlaścicieli tlierttchonrości w rvorl<i c1o selektywnej zbiorki odpadow l<omunalnyclr w llastępujących
kolclrach: rliebieski, zielony, żółty oraz brązowy. Otlebr-arre odpady konrunałne niesegregowane i
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oclpacly irlegające biodegraclac;i (lv tyr'-r odpady zielone) Wł-ltonarvca jcst oborviązany przekazywac clo

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). L11, Srrlańska 13, 62-5l0
Konin. Pozostałe ociebranc odpacly konlunalnę Wykonawca zobolł,iązanv jest zagospodarorvac
zgodnic z hicrarchii1 postęporł,ania z oclpaclami, w rTryśl przepisow Llstaw,v o tltrz},manirr cz.vstości i
porzticlkrr rv gtłrinirch olaz Ltstaw_y o oclpadach. 2. T]ośc oclpaclorł,komttnalnvch. pochotiz:rcyclr z
zirmieszkir,r,anych nierrtchomości. o kttllych Iłtlrva rł.opisic przeclt-niottt zatllórvienia. nle jest zltleżntl
od Zalrlalviającego. Jako szacunkclr,r,e clane (ustalone clla pełlregtl olcesu realizat,jiurlouy. q. 12

miesięc_y), nalezy przy,jąc ilości odlladóu,l<olnutraln,vch odebrarll,ch od stycznia t1o 1istopada 20l8 r,,

przy rrwzględllicr-ritt segregacji pclpiołLt, tj,: 2.1 Iliesegregorł,aIle (ztlieszane) odpacly korrrunalne (kod
20 03 0l): 1 523,_56 N{g; 2.2 odpady kot-1-1ltnaltle rriervyrlienione w inr-ryclr podgrrrpach - popioły (20

03 99): 630.86 lVIg; 2.3 odpacly Lrlegające bioclegradacji: 368,26 Mg; 2.4 papier itektrrra: 41,56 Mg;
2.5 szl<lo: l90.09 Mg; 2.6 tlł,clt,zyll,a sztuczne : 208.90 Mg; 2.7 odpacly wielkogabarytori'e: 72.96 Mg
(sreclnio na rol<).2.8 zLtzyte Ltt,zaclzenia elel<tl,vczne ielektrclniczne: l0,32 Mg (średnio na I-ok): 2.9

zttzl,te 0l]oll\/: 22.52 N4g (śl,ciinio na rcllt). J. \\]r,l<tlnlrll,cr nic pr-z1,,słlrltlc lllilwo tltlszi<tltltllł'anili za

;lrzckroczctlic wsl<azan,vch ilosctoci1llrclorł, l<tltnutritlny,ch.4, SzczcgóIou,v tlllis przcdrlliotLt

ziimcirł,icnia. statlclr,,u,i załilczrrik tlr l tlo rł,nioskLt o itclziclcrlic z_ltttlt)rvtcnilr nl ltsługi.
I1.4) lnl'orrnacjir o częściat:h zantólvienia:
Zentórvierrie bl,ło podzielone nir części:

tlie
II.5) Główrrv l(od CPV: 90500000-2

Dodatliorve lioclv CPV: 905 l l0()0-2

SEKCJA III: PIłOCEDUtł.A

IILl ) I,RYI] UDZIELENIA ZANIowIIINIA
Zarnolvierlie z wolnej ręl<i

III.2) Ogloszc,nie dotvc zy zllktlilczenia cll,natlriczncgo sl"stemu zal<upórr
tlie

I I 1.3) In l'ot,lnacjc tlodatl<orvc;

SEKC.IA IV: UDZIELENIE ZAMOWlliNlA

NAZW;\ : Odbitir odpa dorv kolnuna l nyclr oc1 lvła ścicicli
nicruclroLności, na ktorycl. zan-iieszkują micszltańcy z tcrenLl
gniny Gcllina

IV.1) Dr\lA LiDZIELENIA ZAMOWItiNIA: ()2i() 1 l20l 9

IV.2) Całliorvita rłartość zarnólvienia
Wartość bez VAT 7909 i 3.56
Walut:r pln

I\/.3) INFoR]\lACJE o OFE,RTACII
l-iczba 0tfzylllanyclr ol'clt: 0
\\,tyl,t-l:

lie zba tltrzytlanvch cllbrt ocl nlaivcll i śrctlnich prze clsiębitlrstlr,: 0
liczba otrzvlrtan_vc:h of'crt od ri,yl<ollalvcótl,z illllyclr palistw człoIll<ow,sl<ich Unii Europcjsl<icj : ()

liczba olrzytnetlych olcrt oti 11,yl<otlawccirv,z patistrł,niebędących człorrkar-ni [Jnii Ł.irropejsl<iej: 0

liczba of-ert otrzyl,1latlych drogą e lektroniczrlą: 0

|Y.4) LICZt]i\ ODIłZUCONYCII OF-ER l': 0
lV.5) N.\ZW/\ I ADRIiS WYIioNAwC\-, K1,()lłIiNlU UDZtELoNo ZAN1OWIENIA

Zatnórvienie zostalo trdzielone rvyl<onarł,com rł,sllólnie ubiegającyrn się o r"lclzielenie;

llie

Nazlva rvykonalvcy: Zirkłacl Cospoclarki Kornltnalncj i Mieszkaniolvcj lv Golinie Sp, z o.o.

E m a i l rvy k o n ar,ł, cy : z gk i nr g o l i n a (tł,, o 2 . p 1

Adres pocztowy: ul. Parkorł,a 6
I(od pocztor.vy: 62-5 90
N l ie.i5ctl\\ o5c: Colirllt
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Kraj]rvo_j : lvielkopolsl<ie

\łykclnalvca j cst nl;iłylrr iśrcdn i lll przccis i qb i0 rc8 :

taI<

Wy,konarvca pochodzi z innegrl państw,a członkor,r,sltiego tJnii Etrropc_jskic_j :

nle
Wykotrawcit pochodzi z innego panstwa rrie bęclącego członkiern Unii Europejskicj:
nie

I\16) INFORN,IACJA o CENIE WYBIłANE.I OFBRTY/ \.VARTOŚCI ZAWARTBJ UN{OWY
OIłAZ o o}-},.Iłlj\CLI7, NAJNlZSZĄ I NAJWYŻ,SZĄ Cl]NĄn(OSZ],IiM

C_-e n a lvvb ra nej ol'e rtr,/lv a rto ść u nl ()\\.\, 8 5 4 l 8 6. 64
Of-e rta z ntljniższą cenąil<clsztern 85-1l86.64
Ot-erta z naju,yższą cenai'kosztem 854l86,64
Walrrta: pln

I\/,7) Inlbrlnacje na tenrat podwykonałvstwa
Wyktlnawca przewidrij e porvicrzcnic wykonania części zalnówietria
pcldrvykona 11,gy/pclcllvykonar.l,t:ott-l

nie

\Ą/artośc lub procclltovl,a częśc za1,1rćlrł,ietlilr. jlrl<a zostitI-1ic 1ltlrł,ierzolla poclw,vkonarł,cy lub
podir r lrotlll\\ UUll1:

I\{8) Intbrmacje doclatlio\ye:

Iv.9) UZASADN IIINIE U DZl tl t, E NIA Z:\NIOWIEN IA \v TRYBI B NEGOC.IA C.fi I]EZ
OGŁ,OSZF]NIA, ZAN,IOWIENIA Z WOLNl]., IłĘKI ALRO ZAPYTANIA o CENĘ

l \/.9. 1) Poclstlryir pra\ł,lra
Postęporł,aIlie plowadzone jest rv tlybie za1-1lorł,ienia z rł,olnej ręl<i na pocistarvie arL 6J Lrst. l plit.
l2 tIstutiv Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie rvyboru trvbu
NaIez,v pociac tlzasadnienie fhktlzczne i prar.vne rł,ybortt trybtt oraz w,vjaśnic, dlaczego udzielenie
zatlltirvienia jest zgodne z przepisallri.
Zgodnie zart.67 tlst. l pkt l2 r"rstalvy z clnia 29 stycznia 2()04 r. Praw,o zanió.uvien pLrblicznl,ch (Dz.
T].z20l8 r,,. trloz. 198b tcl<st jetiIl.). Zal<iac1 Ciosploclarl<i Kotrrltnalncj i1\{ieszkanior,ł,cj rv GoIinie Sp.
z o.o. 1dalc-j ZGliiM)._jcst spolkil tlt\\,oI,zollą rł, cclLt rvykonyrł,atlia zaclań rvłasnych Grrrirry Golina
(zanalvialącegcl), rv które.j zanrawiajacy,pclsiacla 1007ó uclziałow. ZGl(iM rcalizuje ponacl 909ł,
zadan prrblicznych, porviel,zonych.lej pLzcz zalla\\ iil.rce_uo, a rv społce nie ma bezpośredniegcl
rrdziałtl kapitałtr prywatnego. Ponacito ZGl(iNt posiacla \Ąlyl]-]agi,llly przcpisarlli art. 9c ttst, l Ltstarł,y
o tttrz1",lłlalliLt czvstości i porząclku q, gl-trinaclr (Dz. Lj. z20l8r.. poz. 1-154). zrvanej dalej rrcipg.
rł'pis r.1o I{ejestru Działalności Regulor,varlej rr,,zaklesie cldbierariia oclpac1olv konlltnalnyclr llrt
terenie Cilnillv Goiina oraz spcłllilt rvy1,1,1tlgi, cl l<ttirvch ll-to\v,A rv art.9d r.rst. l ucitr-lg. ZGKiM spelIiia
tal<ze r.r,artttiki ol<reślone Rozporząclzenielll NIillrstll SI,otlorvisl<a z dnia 11 stycznia 20l3r. rł,
sprar,vie szczegołorł,l,ch wytnagaii u, zaltt,esie ocibierania odpadorv kotlltnalnl,ch ocl rvłaścicięli
nieruchomości (Dz. I). z20l3r., poz. )22). ,,.--\.
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