
Ogłoszenie nr 510151641-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.  
Urząd Miasta i Gminy Wleń: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń.  
 

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: 559213-N-2019  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych:  
nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Urząd Miasta i Gminy Wleń, Krajowy numer identyfikacyjny 53124600000000, ul. pl. 
Bohaterów Nysy  7, 59-610  Wleń, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 136 438, e-
mail sekretariat@wlen.pl, faks 757 137 050.  
Adres strony internetowej (url): www.wlen.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń.  
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:  
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń i ich 
zagospodarowanie. 2. Odpady będą odbierane z terenu Miasta i Gminy Wleń która liczy 
obecnie ok. 4200 mieszkańców, którzy mieszkają stale i czasowo na terenie miasta i 12 
sołectw: 3. Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń, obejmuje: 1) selektywne odbieranie odpadów 
komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wleń oraz zmianami – stanowiącym zał. nr 9, 
14 i 15 do SIWZ, jak również zgodnie z załączonym harmonogram stanowiącym załącznik nr 
11 do SIWZ, następujących frakcji odpadów: a) zmieszanych, b) makulatury (papieru i 
tektury) i opakowań wielomateriałowych (kartoników po mleku i sokach itp.), c) szkła, d) 
plastiku (tworzyw sztucznych) i metalu, e) odpadów ulegających biodegradacji, w tym 



odpadów opakowaniowych v ulegających biodegradacji 2) zbieranie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon, odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych – cyklicznie - zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ 
dotyczącym szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
Miasta i Gminy Wleń, zgodnie z wykazem nieruchomości, w załączniku nr 8 do SIWZ; 3) 
odbiór ww. odpadów komunalnych z pojemników na odpady komunalne, o pojemności i 
nazewnictwie określonym w obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta i Gminy Wleń oraz zmianami, z częstotliwością określoną w tym Regulaminie 
oraz w załączonym harmonogramie nr 11 do SIWZ dotyczącego szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 4) 
zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych. 5) Organizacja i prowadzenie stałego 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w odległości nie większej niż 20 km od 
siedziby zamawiającego, równocześnie funkcjonował będzie mobilny PSZOK. 6) 
Przewidywana ilość wytworzonych odpadów komunalnych, którą trzeba będzie odebrać i 
zagospodarować – około 420 Mg/pół roku.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie  
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2 
 
Dodatkowe kody CPV: 90513100-7  
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  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2019  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 328992.00  
Waluta PLN  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej:  0  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej:  0  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  



nie 
 
Nazwa wykonawcy: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "IZERY"  
Email wykonawcy: biuro@e-izery.eu  
Adres pocztowy: ul. Kargula i Pawlaka 16  
Kod pocztowy: 59-623  
Miejscowość: Lubomierz  
Kraj/woj.: dolnośląskie  
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  
tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  
nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  
nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 357600.00  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 357600.00  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 357600.00  
Waluta: PLN  
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom  
nie 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  
 
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.  
 


