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Golina: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

mieszkańcy z terenu gminy Golina OGŁOSZENIE O ZAM{IAF{ZE ZA\ryARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinan§owanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowa dzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowa dzanę wspólnie z zlmawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

nie

I n1'orrnacj e doclatkowe:

S E I{C.IA I : ZA MAWIAJĄCY

t, 1) NAZ\\A I ADRES: Glllina Colirlir, Kra.jon,y I-}Lllllef icleIltyfil<ac;,jny 3l l01905900000, ul. trl, Nor,va

1,62590 Golina. woj. rł,iell<opolskie, państwo Polska, tel.063 24l8095 r,v.50,5l, e-nail

inlvestyc-je@golina.pl. fal<s 63 24l 80 95 werł.. 232.

Adres strony internetor,vej (rrl): rł,lł,rv,goIina.pl

I. 2) RODZAJ ZANIAWIAJĄCIiGO:

Admini stracj a samorząclolva

SEIrcJA II: PRZILDMIOT ZAMOWIE\VIA

II.1) Naztva nadan:r zantórvicltiu l)rzcz zamarviającego: Odbior oc,lpadćlrł, kon-iunalnych oc1 właścicieli

tliertlchomości, tla których zan.ieszltLr.lą mieszkaircy z teretlu grrriny Golirra

Numcr rel'erencyjny Zp.ż1 1.23.20 1 8
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Przecl '"r'szczęciem postępor,ł'allla o lrclzielenie zamor,vienia nie przeprowadzono clialogrr technicznego

II.2) Itodzaj zanrórvienia

[,rsłLrgi

I t.3) In fbrln acj a tl nr tlżlir,ości skład ani :r ol'ert częściolvy,ch :

Zirnrórvienie podzielonc jcst na części:

Nie

ILzl) Krótki oPis Przednliotu zarnówienizl (lł,iellrtl.śc:, zttlcre.s, rtlclzctj i iluśc clostaw, usŁug lub rclbót
htttltll1,1rtn),c'h lL.t b okrt,,ślcnie,zctlltltl.:a1-1llyl,ctttitł i lt.,.t,tltttyitti):

Okre Ślcnic lł'icll<tlŚci lrtb za]<t'csl"t zltl-tltlivict-li:l: l . [)rzccll1,1iotct,tl zl_tt,lltlr,l,icnia 1cst tlclbicr-itt-lic oclpadólł,
l<onlttnalnYcll od u'łaŚcic:ieli nleruchotrrtlści, na kttlrych zallleszkLlą,tnieszl<ańcy z terenLt Gmrnv Gollna
(llliasto Golina olaz WSZYSIkie lniejscor,vości iulice rł,sołectwach), z sieclmiu nierttchonrości
zatnieszl<ałYch w rr-iiejscowoŚci Słar,vsk i_jednej w rliejscowości osiecza Nowe połozclnyclr rł, Gnrinię
Rzgólł'(znajdtrjącYch się na Prź]\Ą,-\llll brzegtt rzcl<l Warty) gI,arliczących z nric.lscorvością \Vęgler,sl<ie
FIolendrY Połozo1-1t1 rv c,miIric Golina oraz rł,skazanych oclpaclow zgromaclzonych w pttnkcie selekt1,'ł,llego
zbierania oclPadorv konrltnalnYch (pszok) lv sposob zapervniający osiągnięcie odpowieclnich pozionów
rec;'klingtr, PrzYgototvztnia do ponownego r,tzycia iodzysktr innymi metoclaIlli oraz ograniczenie tnasy
clclPadórł' l<oIlltlnalllych ulcgających biodcgradacji przel<ttzywanych do sl<łacJowania zgoclnie z zapisami
uStau'Y z clrlla l-] w'r-zcŚni:l l99ór. tl tttrzt"lltlrlri[l (,lvst().)e i i 1ltltzodl<u l.r.!,minaclr (Dz, U, z2()l8r.. poz.
1454), zaPisarni ,.WoJervoclzl<icgo Plantr Gclspclclarki Oclpłclaiłi clla Wojcwótlztrł,a Wiellttlpolskiego na
lata 2016'2022" oraz ,,RcgLrlalninu lttrzvnlania czystości i porządkrr na tercnic Gniny Golirra,,oraz
rvypclsazenie rr'łaścicieli nicrLlchonlości rv rł,orki c1o selel<tyw,nej zbiorki odpaclorv komtlnalnych w
naStęPlljąCYch kolorach: niebiesl<i, zieloIry, zółty tlraz brllzorvy. oclebrane odpacly l<onlttnalne

lliesegregtlwalle i odPadY ulegilace biodcglaclacji (w tynl oclpaiiy zielolle) Wykonar,vca jest obcll.,iąztllly
przcl<azyrł'irc do regionalnej instalacji clo przetrvirrzaniaodpaclolv komttnalnych (RtPoK), ui. Sulańska
l3,62-5l0 Konin, Pozostałe oclebrane oclpady l<omltnalne Wykonawca zobowiązany jest zagospoclarowac
zgoclnie z hie|archią PostęPowania z oclpaclarli. w Illvśl ;lrzepisow ttstarvv o utrzynranitr czystości i
1lorządi<it rv gtllinrrch oraz tlsla\\,Y tl tlclllaclach 2 Ilośc oclpaclór,r, IioIllttnalnych, pochotlzących z
zalllieszl<iwttll\ch nitlrltchotlltlŚci. o l<tórl'ch lllowa u,tlpisic przedrlliotLt zatlltjr,r,ienia, nie jest zalężtlaod
Zarnarviająccgcl, Jako szacrtnkotł'e dane (ustalorre cllapełnego okresurealizacjiLlmowy, t1, 12 nliesięcy),
nalczY PrzYjaĆ'iloŚci oclPaclou'ko1,1rttIlztlny,ch oclcbrany,clr od stycznia clo listopacia 20l8 r." przy
urvzglęclnicnilt segrcgacjipopiołLr. t_j.:2,t I]ics,:urcgort,allu (ztl-iicszane) oclpaclv konlttIlalIle (kocl20 03
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0l): l5l3.5b\lg: lloclpadykomunalnenierr,1l111ig,rlot}c\\,innychpodgrupach-popioły(200399):

63U.Sb \Ir: ] _] .,.l}lild} rrlcgającc biodcgraclacji: 36E"26 Mg: 2.4 papicl itcktura: .ł1,56 Mg:2.5 szl<ło:

l90.09 \1s: ] 6 t\\,orzv\Ąla sztttczne: 20B,90 Mg; 2.7 odllady lvielkogabarytowe: 72,96Mg (średnio na

rolt): 2,8 zvż1,Ie ttrztydzenia elektryczrre i ęlęktroniczlle: l0,32 Mg (średnio na rok); 2.9 zttżyte opoł-ly:

]].5] \{_g (średIlio Ila rok), 3. Wykonarł,cy rlie przysłLrgLrje prawo odszkodowaniaza przekroczetlie

tl,skazan_r,ch ilości oclpaclów l<onlttnalnych, 4. Szczegółolł,y tlpis przedniotu zan(lwieniir. statlorvi

zalączrlil< nr l cicl rł,lliosl<lt o uclziclcrlic zatrrtllł,icIria na LtslLtti,

I[.5) Cłou,ny Kocl CPV: 9050()000-2

Dodatkorve kod1, CPV:

905 1 l 000-2

II.6) Calkolvita rvartość zamórvienia (leżeli zttntawia.f ctc,l, pdaje infbrnlucje o vyartościzcłmoyvieltia):

Wartośc bcz VAT: 190913.56

Waluta:

pln

SE I{C,IA I I I : PROCE DLIRA

III.1 ) Tryb udzielenia zamówienia:

Zanlorł,ienic z ri,olnej ręki

I11.2) Podsta\ya pra\\,na

Postępor.ł,atrie wszczęte zostało na podstar,vie 67 lrst. 1 pkt. 12 Llstawy Pzp,

III.3 Uzasadnienia lvyboru trybu

Nalezy podac ltzasirdnienie 1aktyczrre i pralłłre rł,yborLL tlybLr oraz rvyjaśnió, cllaczego udzielenie

zlltnórvie tlia je st zgoclne z przepisar.li:

Zgtldnie art. 67 ust.l pkt. l2 Ltsttllł,y ?zp. ZakłaclGtlspoclarki Komunalnej i Mieszkaniorł,ej rł, Golinie

Sp, z o.o.. dalcj ZGI§N{.jcst społką utrvorzoną r,r, celLt lł,ykonywania zaclan własnych Grniny Golina, w

ktorej zanrarviający posiacla 10091, udziałorł,. Społka realizrrje ponad 90oń zadań publicznych,

pclwierzotlvch je_j przez zatnar.i,ia_jącego. W spółce nie tl-uł bezpośredniego r-rclziałLr kapitałLr

prvwatnego. Ponadto ZGKi]V1 posiatle \\,vl1,IegJIl\ 1lrzepisallliart.9c ust. l ustawy o |,ltrz\t-llll1-1iLt

czystości iporząc,lku w grniIlach (Dz. tJ. z 20lBr., poz. 1154 teltst jecln.) dalej ucipgrł,pis do Rejestru

Działalności Regulorvanej rł, zakresie odbierania oclpadow konunalnych na terenie gnriny Golina oraz

spełnia wymogi, o który,ch nlo\vA w afi. 9d ltst. 1 ustarvy Ltcipg. Ponadto ZGI(iM spełnia rórvniez

r,vantnltiokrcślone Rozpclrząclzetricm Mirristra Sroclorviska z dnia l l stycznia 2013r., rł,sprltrvit-

szczegółori,ych u,yłnaean rv zaltresie tlc]bie ranie oclplrclou l<onrttnalnvcli ocl r.vłaścicieli nierLrchomości

(Dz. U. z2.0l3r_,poz. l22).
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SEI{CJA IV: ZAMIAIł L.DZIELENIA ZAMTWIENIA

NAZ\\A: OdbiĆlr odPadorv ltonrltnalnvcli ocl rł,łaścicieli nierirchonlości. na ktorych zamieszklrją
nlicszl<aticy z tct.enu gniiny colintl

|iAZWA I ADRES wYKoNAwCY K],OREN,IU ZANIAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIBLIC
ZAN{ÓWIENIA:

Zakłacl GosPodarki l(ornttnalnej i Mieszkaniorvej rv Golinie Sp. z o,o., zgkirrlgolina(ajo2.pl, ul.
Parkou,a 6, 62-590, Golina, krajirł,o.j. r,i,iclJ<opolsltic

!
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