
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz
z PSZOK w Skopaniu i zimnego popiołu z wyznaczonych miejsc na terenie Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranów Sandomierski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Leopolda Okulickiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Baranów Sandomierski

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158118581

1.5.8.) Numer faksu: 158118582

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@baranowsandomierski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.baranowsandomierski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.baranowsandomierski.pl/2021/06/11/odbior-i-transport-odpadow-komunalnych-z-
terenu-miasta-i-gminy-baranow-sandomierski-oraz-z-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-
komunalnych-w-skopaniu-i-zimnego-popiolu-z-wyznaczonych-miejsc-na/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz z
PSZOK w Skopaniu i zimnego popiołu z wyznaczonych miejsc na terenie Miasta i Gminy
Baranów Sandomierski
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ebd98b8-ca9d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00155862/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-20 13:42

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012072/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
oraz z PSZOK w Skopaniu i zimnego popiołu z wyznaczonych miejsc na terenie Miasta i Gminy
Baranów Sandomierski

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00080972/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIGVII.271.1.5.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 841975,41 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4.1. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy
Baranów Sandomierski”.
4.1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli/użytkowników następujących
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Baranów Sandomierski:
a) na których zamieszkują mieszkańcy;
b) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady;
c) na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
d) odbieranie i transport odpadów pochodzących ze zbiórek masowych (m.in. prace
interwencyjne, akcja „Sprzątanie świata”, sprzątanie Wisły itp.) - po wcześniejszym
telefonicznym zgłoszeniu i wskazaniu miejsca zbiórki (około 6 akcji w ciągu roku);
e) odbieranie i transport odpadów powstałych podczas dwóch imprez masowych w roku na
terenie Gminy: Dni Baranowa Sandomierskiego oraz Święta Plonów – po wcześniejszym
telefonicznym zgłoszeniu przez organizatora imprezy;
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2) wyposażenie właścicieli/użytkowników nieruchomości, o których mowa w pkt 1 ppkt a, dla
zabudowy jednorodzinnej w niezbędne pojemniki na odpady zmieszane i w tzw. „pakiet startowy”
worków na „Papier”, „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne”, „Bio” – stosownie do złożonych
deklaracji, nie później niż do 1 września 2021r.;
3) wyposażenie właścicieli/użytkowników nieruchomości, o których mowa w pkt 1 ppkt a, dla
zabudowy wielorodzinnej w niezbędne pojemniki na odpady zmieszane i segregowane –
stosownie do złożonej deklaracji, nie później niż do 1 września 2021r.;
4) wyposażenie właścicieli/użytkowników nieruchomości, o których mowa w pkt 1 ppkt b i c, w
pojemniki na odpady zmieszane oraz w tzw. „pakiet startowy” worków na „Papier”, „Szkło”,
„Metale i tworzywa sztuczne”, „Bio” - zgodnie z otrzymanym wykazem, nie później niż do 1
września 2021r.;
5) odbiór i transport odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach i/lub workach, z
podziałem na następujące frakcje:
a) szkło;
b) papier i tektura;
c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji.
4.1.4. Wykonawca w okresie wykonywania usługi będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego
worki na odpady komunalne miesięcznie w ilości 500 sztuk – w zależności od zapotrzebowania
na dany kolor worka, po wcześniejszym zgłoszeniu drogą elektroniczną przez Zamawiającego
(łączna ilość worków w trakcie trwania umowy wynosi 8 000 szt.).
4.1.9. Charakterystyka nieruchomości Gminy Baranów Sandomierski. 
1) szacowana liczba mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wg ewidencji ludności
wynosi 11 957 (wg stanu na 31.12.2020r.). Wg złożonych deklaracji 8 996 (stan na
31.12.2020r.);
2) szacowana ilość nieruchomości zamieszkałych: 3 210 (wg stanu na 30.04.2021r.);
3) szacowana liczba pojemników dla nieruchomości zamieszkałych – jednorodzinnych i
wielorodzinnych (wg stanu na 30.04.2021r.): 2865 Zamawiający zastrzega sobie prawo
zwiększenia ilości pojemników: 110l/120l i 240l o 50 szt., 1100l o 10 szt.;
4) szacowana liczba pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych: 253; Zamawiający
zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości pojemników: 110l/120l i 240l o 20 szt., 1100l o 5 szt.
5) szacowana ilość odpadów komunalnych do odbioru w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia, w ciągu 1 roku (dane na podstawie kart przekazania odpadów komunalnych z
terenu Gminy Baranów Sandomierski za I i II półrocze 2020 roku): 1 704,420 Mg

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.5.5.) Wartość części: 691360,44 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skopaniu i zimnego popiołu z wyznaczonych miejsc na terenie
Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”.
4.2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu z PSZOK w Skopaniu, ul.
Mielecka 14 odpadów komunalnych, odebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Baranów Sandomierski zgodnie z zapisami
uchwały Nr XX/152/20 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 05 marca 2020 roku
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zmieniająca uchwałę Nr XI/69/15 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 lipca
2015 roku, zmienioną uchwałą Nr LII/427/18 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia
12 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w miejscowości Skopanie w Gminie Baranów
Sandomierski oraz odbiór i transport zimnego popiołu, zgromadzonego selektywnie z
wyznaczonych miejsc na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.
4.2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) odbiór i transport gromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w
sposób selektywny następujących rodzajów odpadów o podanych kodach w SWZ. Szacowana
ilość odpadów komunalnych do odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z PSZOK w
Skopaniu, w ciągu 1 roku (dane na podstawie kart przekazania odpadów komunalnych za I i II
półrocze 2020 roku): 175,872 Mg.
2) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyposażony jest w następujące pojemniki
na odpady segregowane podane w SWZ. 3) odbiór i transport zimnego popiołu, zgromadzonego
selektywnie z 8 miejsc zbiórki, zlokalizowanych na terenie Gminy Baranów Sandomierski. 3)
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby przedmiotowych miejsc zbiórki do 9.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.5.5.) Wartość części: 150614,96 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 612203,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 731206,31 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 612203,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Santa-EKO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8641325941

7.3.3) Ulica: Holownicza 1

7.3.4) Miejscowość: Sandomierz

7.3.5) Kod pocztowy: 27-600

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 612203,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w
art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88490,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 103131,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88490,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Santa-EKO Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8641325941

7.3.3) Ulica: Holownicza 1

7.3.4) Miejscowość: Sandomierz

7.3.5) Kod pocztowy: 27-600

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88490,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w
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art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamówienia:
I cześć zamówienia: od 01.09.2021 r. do 31.12.2022 r. tj. przez okres 16 miesięcy
II część zamówienia: od 01.09.2021 r. do 31.12.2022 r. tj. przez okres 16 miesięcy
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