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Ogłoszenie nr 510056376-N-2020 z dnia 30-03-2020 r.

"KOM-LUB" Sp. z o .o.: Zagospodarowanie selektywnie
zbieranych odpadów komunalnych o kodach 20 02 01 i 20

01 08 pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń

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: 523830-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w
Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
"KOM-LUB" Sp. z o .o., Krajowy numer
identyfikacyjny 63209568100000, ul. ul.
Niepodległości  11, 62-030  Luboń, woj. wielkopolskie,
państwo Polska, tel. 0-61 8130-551, e-mail
l.michalik@onet.eu, faks 0-61 8130-551. 
Adres strony internetowej (url): http://kom-lub.com.pl/ 
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I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych o kodach 20 02 01 i 20 01 08
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
KL.271.01.2020

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: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług
polegających na wykonaniu prac dotyczących realizacji
zadania pn. „Zagospodarowanie selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych o kodach 20 02 01 i 20 01 08
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń”, w tym: 1.1.
Zagospodarowanie dostarczonych Wykonawcy
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych o
kodach 20 02 01 i 20 01 08 pochodzących z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz
przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych z terenu Miasta Luboń - odpady
komunalne o ww. kodach odbierane są przez
Zamawiającego łącznie i w takiej postaci dostarczane
będą Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż w
dostarczanych odpadach mogą występować
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zanieczyszczenia innymi odpadami, jak również mogą
występować gałęzie, konary, itp. o średnicy powyżej 20
cm. 1.2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu
zamówienia określa SIWZ wraz z załącznikami
(dostępna na stronie internetowej zamawiającego:
http://kom-lub.com.pl/przetargi. 2. Wykonawca
zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w tym szczególnie we wzorze
Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 3.
Zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie Umowy o pracę, osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia: a)
Zamawiający wymaga, iż wszelkie czynności
bezpośrednio związane z realizacją usług objętych
przedmiotem zamówienia, mają być wykonywane przez
osoby (pracowników), które będą zatrudnione przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r., poz.
1040 z późn. zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy. -
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby przedmiot
zamówienia realizowany był przez odpowiednią ilość
personelu wykwalifikowanego, przeszkolonego,
działającego z należytą starannością oraz zatrudnionego
na umowę o pracę, w tym co najmniej przez osoby
wykonujące czynności polegające na rozładunku
odpadów dostarczonych do Wykonawcy. Aby zapewnić
spełnienie tego wymagania, Wykonawca winien
dysponować przez cały okres realizacji zamówienia, co
najmniej sześcioma osobami spełniającymi wymagania
o których mowa w zdaniu poprzednim.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
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Dodatkowe kody CPV: 90510000-5, 90514000-3,
90533000-2

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:
27/03/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 836000.00 
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
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Nazwa wykonawcy: Tarnowska Gospodarka
Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: jaleksandrowicz@tp-kom.pl 
Adres pocztowy: ul. Zachodnia 4 
Kod pocztowy: 62-080 
Miejscowość: Tarnowo Podgórne 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

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 477360.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 477360.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 477360.00 
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:
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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. 


