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IZP.341.7.2013                                                Cegłów dnia 26 lipca 2013r. 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  
 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: IZP.341.7.2013. Nazwa 
zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z ter enu Gminy Cegłów.  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie za-

mówienia odpadów komunalnych z nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Cegłów, 
zamieszkałych na stałe, gminnych jednostek organizacyjnych oraz z PSZOK, w sposób 
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponow-
nego uŜycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami : 
1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 

113 poz. 759 t.j. ze zm.); 
2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 

poz. 150 t.j. ze zm.); 
3) Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 

153, poz. 1503 t.j. ze zm.); 
4) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 391 t.j. ze zm.) 
5) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegó-

łowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości (Dz. U z 2013 r., poz. 122) 

6) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 
7) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. 

U. Nr 180, poz. 1495 ze .zm.). 
8) Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w 

sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na 
lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, 

9) Powszechnie obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie 
ustaw wskazanych powyŜej. 

10) Uchwałą Nr XXXII/229/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013r.w sprawie Re-
gulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów, 

11) Uchwałą Nr XXXV/280/13 rady Gminy Cegłów z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie 
zmiany uchwały sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Cegłów, 

12) Uchwałą Nr XXXII/230/13 rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych od-
padów.  

Usługa odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na stałe na terenie 
Gminy Cegłów, oraz z PSZOK i jednostek organizacyjnych i budynków podległych Gminie , obej-
muje:  

1) selektywne odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie 
trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy) na-
stępujących frakcji odpadów:  
a) szkło,  
b) papier, tektura (makulatura, karton) 
c) metale, 
d) tworzywa sztuczne,  



e) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,  
f) opakowania wielomateriałowe, 
g) przeterminowane leki i chemikalia, 
h) zuŜyte baterie i akumulatory, 
i) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
k) odpady budowlane i rozbiórkowe (nie dotyczy odpadów zawierających azbest)  
l) zuŜyte opony, 
m) zmieszane odpady pozostałe po segregacji.  
n) tekstylia,  
o) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  
p) odpady budowlane i rozbiórkowe,  
q) szkło,  
r) zimne popioły,  
s) styropiany budowlane i opakowaniowe  

1) odbiór ww. odpadów komunalnych z pojemników lub w workach na odpady komunal-
ne, transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w której 
nastąpi zagospodarowanie odpadów.  

2) Wykonawca udostępnia pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów w sposób se-
lektywny, które będzie przekazywał nieodpłatnie mieszkańcom gminy w ilościach  w 
pełni zabezpieczających potrzeby właścicieli nieuchomości.  

 
Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów to 1 400 Mg rocznie. W tym zmieszane odpady 
pozostałe po segregacji w ilości 1000Mg, odpady wielkogabarytowe 55 Mg, szkło w ilości 
170Mg, papier, tektura w ilości 70Mg, metale w ilości 35Mg, tworzywa sztuczne w ilości 
50Mg, opony 14Mg. elektroodpady w ilości 6,0Mg. Ilość odpadów podana powyŜej jest orien-
tacyjna i wynika ze sprawozdań za lata 2010- 2012.  
 
Kolory worków obowiązujące na terenie Gminy Cegłów jakie zobowiązany jest zapewnić Wy-
konawca  

a) szkło (bezbarwne i kolorowe) - kolor biały, oznakowane napisem SZKŁO 
b) papier - kolor niebieski, oznakowane napisem PAPIER 
c) tworzywa sztuczne metale, opakowania wielomateriałowe - kolor Ŝółty, oznakowane na-

pisem METALE/TWORZYWA SZTUCZNE 
d) odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych - kolor brązowy  ozna-

kowane napisem ODPADY ORGANICZNE 
e) pozostałe odpady komunalne – kolor czarny, oznakowane napisem ODPADY 

KOMUNALNE 
f) popiół  - kolor czarny, oznakowane napisem POPIÓŁ 
 

Odbiór odpadów od mieszkańców gminy prowadzony będzie według następujących zasad:  
1) Odbieranie odpadów, zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez zamawiającego 

harmonogramem,  
2) Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, raz w roku 2013 i 2 
razy w roku 2014. 

3) od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cegłów odbierana będzie kaŜda 
ilość zebranych odpadów komunalnych,  

4) Odpady selektywne i odpady zmieszane będą odbierane w sposób uniemoŜliwiają-
cy zmieszanie poszczególnych rodzajów odpadów;  

5) Wykonawca sprawdzi losowo lecz nie mniej niŜ 5 na 100 gospodarstw domowych, 
worki na odpady selektywne pod kątem rzetelności segregacji odpadów przez miesz-
kańców. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów zmieszanych 
oraz selektywnie zebranych. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji 
Wykonawca przyjmuje te odpady, jako zmieszane. Przed zakwalifikowaniem od-
padów selektywnych do zmieszanych w wypadku niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunal-



nych, Wykonawca sporządza na tę okoliczność dokumentację (oświadczenie oraz 
dokumentację fotograficzną) i przekazuje Zamawiającemu. Uchylanie się od obo-
wiązku zgłaszania Zamawiającemu informacji dotyczącej zaistniałych nieprawidłowości 
w sposobie segregacji odpadów będzie stanowić naruszenie postanowień umowy.  

6) Wykonawca dostarczy pojemniki do wyposaŜenia punktu Selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych organizowanego na ul Dobrzyckiego 37 w Cegłowie. Ilość pojemników 
musi zapewniać prowadzenie PSZOK  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regu-
laminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminie Cegłów 

7) wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres trwania Umowy do  przekazywa-
nia Zamawiającemu sprawozdań okresowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 630).  

8) comiesięczny raportów z systemu GPS zamontowanych w pojazdach przeznaczonym 
do zbierania odpadów dokumentującego przebieg pracy pojazdu na terenie,  

9) Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady naleŜy dostosować do ro-
dzaju odbieranych odpadów oraz terenu, z którego będą one odbierane.  

10) Wykonawca przed złoŜeniem oferty, jeŜeli uzna to za konieczne moŜe zapoznać się z 
terenem, na którym działalność będzie prowadzona.  

11) Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych zleconych przez 
Zamawiającego wspólnie z innych gmin.  

12) Zamawiający nie dopuszcza odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne 
od pracy.  

13) Zamawiający dopuszcza odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie 
Zamawiającego, odpadów poza ustalonym harmonogramem, jeŜeli odpady te zo-
staną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niŜ przewiduje 
termin ich odbioru, a zagraŜa to bezpieczeństwu Ŝycia i zdrowia mieszkańców,  

14) Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania odpadów z koszy ulicznych oraz 
przystanków autobusowych.  

15) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone 
i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, 
uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa. 

16) Wykonawca będzie zobowiązany do wydrukowania i przekazania właścicielom nie-
ruchomości, kalendarzy z terminami zbiórek odpadów. 

17) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w sołectwach i szkołach, 
kampanii edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów.  

18) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania 
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakre-
sie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV : 90000000-7, 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 
90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2. 
 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 278190-2013 z dnia 16.07.2013r.  
 
2. działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, Ŝe w  prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najko-
rzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  

 
Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o.    
ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów 

 
za oferowaną cenę ryczałtową  brutto:  585 183,96 zł  (słownie złotych: pięćset osiem-
dziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy 96/100).    
 
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert okre-
ślonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 
 
W prowadzonym postępowaniu złoŜono następujące oferty: 

 

Lp. 
Nazwa  

wykonawcy 
Adres  

wykonawcy 

Ilość punk-
tów w kryte-
rium cena 

1. REMONDIS 
Otwock Sp. z o.o.  

ul. Johna Lennona 4 
05-400 Otwock                                                                                                                                                                                                                   

74,74 

2.  
Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Spółka z o.o. 
ul. Gdańska 69  

 07-100 Węgrów 
100,00 

 
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, Ŝe w  prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone Ŝadne oferty. 
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, Ŝe w  prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.  
 
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, Ŝe podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą  nastąpi w trybie art. 94 ust. 2 
pkt. 3.  

 
Środki ochrony prawnej  
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.) - 
dział VI "Środki ochrony prawnej".  
 
 
 
 
 


