
Ogłoszenie nr 510410828-N-2021 z dnia 01.02.2021 r.

Urząd Gminy Lipnica Wielka: Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych
osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipnica Wielka w

roku 2021”

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: 762031-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Lipnica Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 49000846000000, ul. Lipnica
Wielka 518  , 34-483  Lipnica Wielka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 2634595,
e-mail lipnicaw@gminyrp.pl, faks +48 18 2634597.
Adres strony internetowej (url): www.lipnicawielka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie
190805 z oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipnica Wielka w roku 2021”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.11.2020

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:

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w miejscowości
Lipnica Wielka w roku 2021”. Zakres odbioru odpadów: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa
wywozu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 2. Wywóz
osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń wywozu uzgodnionego
z Zamawiającym, z częstotliwością 1 raz w miesiącu z zachowaniem wymogów określonych
obowiązującymi przepisami. 3. Szacowana ilość odpadów: Ustabilizowany komunalny osad
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ściekowy (kod odpadu 190805) w ilości około - 500 Mg/rok. 4. Wyszczególnienie punktów
poboru odpadów z wymaganą wielkością pojemników, które wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć, oraz częstotliwością ich opróżniania: Oczyszczalnia ścieków w Lipnicy Wielkiej:
ustabilizowany komunalny osad ściekowy (190805) ok. 45 Mg/m-c - wywóz osadów będzie
realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń wywozu uzgodnionego z
Zamawiającym, z częstotliwością 1 raz w miesiącu z zachowaniem wymogów określonych
obowiązującymi przepisami;  osad gromadzony w kontenerze KP7 lub KP10. Wysokość
wsypu (podajnika wynosi 2,3 m(max) w pionie. Dodatkowo w celu poglądowym zamawiający
zamieszcza 2 fotografie przedstawiające punkt odbioru osadu – zał. nr 5 do siwz. Za transport i
zagospodarowanie osadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada Wykonawca. Osady
winny być załadowane własnym sprzętem Wykonawcy. Odbiór i transport osadów odbywał się
będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy. (wymagany
załadunek kontenera w pozycji poziomej). Na podstawie zlecenia telefonicznego lub przesłanego
drogą faksową lub elektroniczną wystawionego przez Urząd Gminy Wykonawca zobowiązany
jest do odbioru osadu o kodzie 190805 w czasie zgodnym z czasem reakcji odbioru odpadu,
który Wykonawca deklaruje na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Potwierdzenie przyjęcia odpadów o których mowa powyżej odbywać się będzie każdorazowo na
podstawie „Karty przekazania odpadu” potwierdzonej pod względem ilościowym przez
Zamawiającego oraz przez Odbiorcę. Wykonawca przejmuje od Zamawiającego z chwilą
przekazania odpadów odpowiedzialność za ich odbiór, transport, zagospodarowanie,
wykorzystanie lub unieszkodliwienie. Odpady do czasu ich odbioru przez Wykonawcę są
tymczasowo składowane na terenie oczyszczalni ścieków. Odzysk lub unieszkodliwianie osadów
może odbywać się metodami przewidzianymi w załączniku nr 1 i nr 2 do ustawy o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.)

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90513600-2

Dodatkowe kody CPV: 90513700-3, 90513900-5

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: 04/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 272500.00
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: 
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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:
tak

Nazwa wykonawcy: FCC Podhale Sp. z o.o. - Lider konsorcjum, Karol Trzupek- Partner
Konsorcjum
Email wykonawcy: pawel.nowak@fcc-group.pl
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 115
Kod pocztowy: 34-400
Miejscowość: Nowy Targ
Kraj/woj.: małopolskie

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 294300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 294300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 294300.00
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.
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