
Ogłoszenie nr 15334 - 2017 z dnia 2017-01-27 r.  

Leżajsk: Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

nie  
Nazwa projektu lub programu 
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 339045 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające 
zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o w Leżajsku, krajowy numer identyfikacyjny 69026664000000, ul. ul. Żwirki i Wigury  3, 
37300   Leżajsk, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 172 426 206, faks 172 426 206, e-mail bogdanpiet@mzklezajsk.pl 
Adres strony internetowej (URL): www.mzklezajsk.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Inny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy. 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z 
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na 
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
ZP/1/11/2016 

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 świadczenie usług dla w Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku na terenie sortowi odpadów 
zlokalizowanej przy ul. Podolszyny 1, w tym: 1)usługa ręcznego sortowania odpadów - 18 osób - polega na wybieraniu na linii sortowniczej 
asortymentu takiego jak: opakowania z tworzyw sztucznych, folia, makulatura, szkło, metal i innych materiałów wskazanych przez Zamawiającego, 
rozcinanie i opróżnianie worków z odpadami mające na celu usprawnienie dalszego procesu segregacji, a także prace związane z utrzymaniem 
czystości i porządku na stanowisku pracy, na terenie zakładu i w jego otoczeniu;2)ładowacz nieczystości stałych - 7 osób - odbiór odpadów 
komunalnych zmieszanych i segregowanych, (przenoszenie i opróżnianie pojemników ze śmieciami, zbieranie i ładowanie surowców wtórnych). 3)
mechanik samochodowy – 1 osoba - bieżąca naprawa taboru samochodowego, przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych, 
wymiana płynów eksploatacyjnych, naprawa maszyn i urządzeń, obróbka ręczna ślusarska, malowanie, montaż i demontaż układów. 2.Łącznie ilość 
osób świadczących usługi – 26. 3.Zamawiający dopuszcza pracę osób niepełnosprawnych. W takim przypadku Wykonawca przy doborze osób musi 
wziąć pod uwagę fizyczne przeszkody typu schody, podesty, itp. 4.Usługa będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku w systemie 
dwuzmianowym (zmiany po 8 godzin: I zmiana w godz. 7:00-15:00, II zmiana w godz. 15:00-23:00). 5.Szacunkowa ilość roboczogodzin pracy 
wyniesie ok.52 000 roboczogodzin. 6.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (wskazanego w ofercie – zgodnie z art. 
36b ust. 1 ustawy Pzp oraz wtrakcie realizacji umowy zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia – przy sortowaniu odpadów, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 7.Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. 1)Zamawiający wymaga, aby 
wykonawca przed podpisaniem umowy złożył zamawiającemu wykaz pracowników, którzy będą wykonywać czynności, o których mowa w pkt 1. 
(wykaz będzie stanowił załącznik do umowy pn. "Wykaz Pracowników wykonujących zamówienie") wraz z zobowiązaniem, że wymienione w nim 
osoby będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 2)Wykonawca na każde pisemne żądanie w terminie wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 5 dni 
roboczych przedkładał będzie zamawiającemu kopie umów o pracę zawartych przez wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których 
mowa w pkt 1. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych. 3)Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez cały okres realizacji wykonywanych 
przez wskazane osoby czynności, o których mowa w pkt 1. w szczególności poprzez wezwanie wykonawcy do okazania dokumentów 
potwierdzających bieżące opłacenie składek należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez 
wcześniejszego uprzedzenia wykonawcy. 4)Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów bądź dokumentów, o których mowa powyżej w terminie 
wskazanym przez zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować 
będzie naliczeniem kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy oraz zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu 
zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1. umową cywilnoprawną. 5)Powyższe zapisy dotyczą również 
wszystkich podwykonawców. 8.Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone zostały szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz wzorze umowy stanowiącym jej integralną część. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie podzielone jest na części: 
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II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2 
Dodatkowe kody CPV: 90510000-5 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

 

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) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2016 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT760760 
WalutaPLN 

 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert3 
w tym  
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  

 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie  
GARDA I Sp. z o.o.,  garda@garda.rzeszow.pl,  ul. płk. K. Iranka-Osmeckiego 6,  35-506,  Rzeszów,  kraj/woj.  
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1120600 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1120600 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1407120 
Waluta: PLN 

 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  
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