Ogłoszenie nr 510063139-N-2020 z dnia 10-04-2020 r.
Gmina Mikołów: Odbiór, transport i przetworzenie odpadów znajdujących się w Mikołowie przy
ul. Kościuszki działka nr 609/3
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: 519758-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540057208-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43-190
Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mikolow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór, transport i przetworzenie odpadów znajdujących się w Mikołowie przy ul. Kościuszki
działka nr 609/3
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-11/2020
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:
Odbiór, transport i przetworzenie odpadów znajdujących się w Mikołowie przy ul. Kościuszki
działka nr 609/3. Zakres zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zastępcze
polegające na odbiorze, transporcie i przetworzeniu odpadów znajdujących się w Mikołowie
przy ul. Kościuszki działka nr 609/3, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
z dnia 19 sierpnia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 154) oraz rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004r
nr 71 poz. 649) Szacunkowa ilość odpadów o kodach: 10 03 08 słone żużle z produkcji wtórnej

17 06 05 materiały budowlane zawierające azbest 19 12 12 inne odpady ( w tym zmieszane
substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11,
wynosi 250 Mg. 2) Zamówienie realizowane jest w ramach wykonania zastępczego,
prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 3) Ilość odpadów niebezpiecznych objętych zamówieniem ma
charakter szacunkowy i może ulec zmianie. 4) Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i
możliwość korzystania z terenu prac tj. działki oznaczonej nr 609/3/ w Mikołowie przy ul.
Kościuszki, na czas realizacji zamówienia. 5) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do
zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. 6) W
ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu przed dostępem osób
trzecich, załadunku, przygotowania do transportu, transportu do miejsca przetworzenia oraz
przetworzenia odpadów w sposób przewidziany w posiadanych decyzjach. 7) Z chwilą przejęcia
odpadów z terenu działki oznaczonej nr 609/3/ w Mikołowie przy ul. Kościuszki, Wykonawca
staje się posiadaczem odpadów oraz przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich stan
i bezpieczeństwo podczas transportu i dalszego gospodarowania (podstawa prawna art. 27 ust. 3
ustawy o odpadach). 8) Wykonawca zobowiązany jest do: a) przejęcia pełnej odpowiedzialności
za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem przez niego obowiązujących
przepisów w zakresie gospodarowania odpadami, b) pokrycia w całości strat materialnych
powstałych na skutek niewłaściwie lub nieprawidłowo wykonywanych usług, c)
odpowiedzialności przed organami kontrolnymi: Wojewódzkim Inspektorem Ochrony
Środowiska, Państwową Inspekcją Pracy i innymi, d) pełnej dyspozycyjności w zakresie
wykonywania przedmiotu umowy, 9) Wymagania dotyczące załadunku: a) przekazanie terenu
prac nastąpi na podstawie protokołu przekazania, podpisanego przez Zamawiającego oraz
Wykonawcę, b) Wykonawca zobowiązany jest po każdym dniu pracy sporządzić bieżącą
dokumentację wykonawczą i przekazać ją drogą elektroniczną na adres e-mailowy koordynatora
prac ze strony Zamawiającego, c) odpady ładowane będą na samochody Wykonawcy lub
zamiennie do kontenerów różnego typu, podstawionych przez Wykonawcę w zależności od
potrzeb, d) w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zanieczyszczenia środowiska (wycieku)
powstałego na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest
zminimalizować ewentualne straty w środowisku poprzez usunięcie i unieszkodliwienie
zanieczyszczeń oraz rekultywację miejsca zdarzenia poprzez wymianę gruntu, e) teren
prowadzenia prac objętych zamówieniem wyposażony zostanie przez Wykonawcę w zapas
sorbentów oraz podstawowy sprzęt gaśniczy, f) odpady będą odbierane od poniedziałku do
piątku w godzinach od 700 - 1600 10. Wymagania dotyczące transportu: a) odpady podczas
transportu będą tak zabezpieczone, aby uniemożliwić ich rozprzestrzenianie poza środki
transportu w szczególności wyciek, b) dobór środków transportu przewidzianych do świadczenia
usługi transportu musi być dokonany z uwzględnieniem właściwości chemicznych i fizycznych
odpadów, w tym stanu skupienia, c) Zamawiający wymagać będzie pełnej sprawności
technicznej taboru samochodowego Wykonawcy używanego do realizacji przedmiotu
zamówienia (potwierdzonego aktualnymi przeglądami technicznymi), d) każda jednostka
transportowa przewożąca odpady niebezpieczne powinna być wyposażona w co najmniej jedną
gaśnicę, e) Wykonawca zobowiązany jest przekazać osobom (kierowcom) wykonującym
transport odpadów objętych zamówieniem pisemne instrukcje tzw. instrukcje wypadkowe,
dotyczące przewożonego odpadu i sposobu postępowania w razie wypadku, f) każdorazowy
odbiór odpadów z terenu prac będzie potwierdzony kartą przekazania odpadów, odpowiadającą
wymogom ustawy o odpadach. 11. Cena jednostkowa unieszkodliwiania 1 Mg odpadów
obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90533000-2
Dodatkowe kody CPV: 90520000-8, 90650000-8

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
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Ponieważ zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) - w postępowaniu nie
złożono żadnej oferty.
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.

