
Ogłoszenie nr 373991 - 2016 z dnia 2016-12-27 r.  

Baranów: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE W 2017 ROKU ODPADÓW 

KOMUNALNYCH ODBIERANYCH Z TERENU GMINY BARANÓW OD 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH 

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: 364044 - 2016 

 

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: Gmina Baranów, krajowy numer identyfikacyjny 

43101989100000, ul. ul. Rynek  14, 24105   Baranów, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 81 

883 40 27, faks 81 883 40 41, e-mail gmina@gminabaranow.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.gminabaranow.pl; www.bip.gminabaranow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa  

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:  



ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE W 2017 ROKU ODPADÓW 

KOMUNALNYCH ODBIERANYCH Z TERENU GMINY BARANÓW OD 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  

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 odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie 

zamówienia odpadów komunalnych z terenu gminy Baranów, pochodzących z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz aktami wykonawczymi, 

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.) 

przepisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przepisami Regulaminu 

utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Baranów wprowadzonego uchwałą Rady 

Gminy Baranów Nr XVI/133/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 

2016 r. poz. 2807, ze zm.), oraz przepisami uchwały Nr XVI/127/2016 Rady Gminy Baranów 

z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 

2806, ze zm.). Wykonawca zorganizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baranów z sołectw: Baranów, Czołna, Dębczyna, 

Gródek. Huta, Karczunek, Klin, Kozioł, Łukawka, Łukawica, Łysa Góra, Motoga, Niwa, 

Nowomichowska, Pogonów, Składów, Śniadówka, Wola Czołnowska oraz Zagóźdź. 

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania od właścicieli nieruchomości z 

częstotliwością: jeden odbiór w miesiącu kalendarzowym, całej masy odpadów komunalnych 

przekazanych przez właścicieli nieruchomości obejmujących zarówno zmieszane odpady 

komunalne ( w tym popiół powstały w wyniku spalania paliw stałych w piecach CO) oraz 

odpady gromadzone w sposób selektywny tj: - odpady z papieru, w tym z tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i tektury, - odpady ze szkła – białego / BEZBARWNEGO/, w tym 

opakowania ze szkła białego /bezbarwnego/, - odpady ze szkła – kolorowego, w tym 

opakowania ze szkła kolorowego , - odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz 

opakowania wielomateriałowe; - odpady ulegające biodegradacji. Wykonawca zobowiązany 

jest zorganizować minimum w miesiącach luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik oraz 

grudzień 2017 odbiór bezpośrednio z terenu przyległego do nieruchomości, odpadów 

obejmujących zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia (farby, lakiery, 

przeterminowane środki ochrony roślin, rozpuszczalniki), lampy fluoroscencyjne, oleje, 

tłuszcze, tusze, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, opony, meble i odpady 

wielogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz przeterminowane lekarstwa i 

opakowania wielomateriałowe. Szacunkowa liczba nieruchomości w poszczególnych 

sołectwach Gminy Baranów – określona została w Załączniku Nr 7 do SIWZ, Szacunkowa 

ilość zmieszanych odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania od 

właścicieli nieruchomości w ciągu okresu trwania zamówienia wynosi: ok. 400 Mg, 



Szacunkowa ilość selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych, którą Zamawiający 

przewiduje do odebrania od właścicieli nieruchomości w ciągu okresu trwania zamówienia 

wynosi: - tworzywa sztuczne: ok 5 Mg - szkło: ok 50 Mg - makulatura: ok 30 Mg - zużyty 

sprzęt elektroniczny i elektryczny: ok 12 Mg - zużyte opony: ok 2 Mg - odpady ulegające 

biodegradacji: ok 15 Mg - inne: wg potrzeb Zestawienie ilości odpadów: 2015 r – 08.2016 r. 

Zmieszane odpady komunalne – 2015 r. – 401,5 Mg Zmieszane odpady komunalne – styczeń 

- sierpień 2016 r. – 292,96 Mg Opakowania z tworzyw sztucznych : - 2015 r. – 4,3 Mg - 

styczeń - sierpień 2016 r. – 3,17 Mg Opakowania ze szkła : – 2015 r. – 46,7 Mg - styczeń - 

sierpień 2016 r. – 27,6 Mg Opakowania z papieru i tektury: - 2015 r.– 26,1 Mg - styczeń - 

sierpień 2016 r. – 6,01 Mg Zmieszane odpady opakowaniowe: - 2015 r. - 26,1 Mg - styczeń - 

sierpień 2016 r. – 26,76 Mg Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny ; - 

2015 r. – 11,6 Mg - styczeń - sierpień 2016 r. – 0 Mg Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne: - 2015 r. – 11,7 Mg - styczeń - sierpień 2016 r. – 0 Mg Baterie i akumulatory - 

2015 r. – 0,002 Mg - styczeń - sierpień 2016 r. – 0 Mg Zużyte opony: - 2015r – 1,7 Mg - 

styczeń - sierpień 2016 r. – 1,04 Mg Odpady ulegające biodegradacji : - 2015 r. – 11,2 Mg - 

styczeń - sierpień 2016 r. – 8,84 Mg Odpady wielkogabarytowe : - 2015 r. – 3,8 Mg - styczeń 

– sierpień 2016 r. – 1,14 Mg Odpady budowlane i remontowe: - 2015 r. - 0 Mg - styczeń - 

sierpień 2016 r. - 0 Mg Wykonawca zobowiązany jest do odbioru (bezpośrednio z terenu 

przyległego do nieruchomości) odpadów komunalnych gromadzonych na terenie 

poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności 0,12 m3 i o większej 

pojemności (przeznaczonych na gromadzenie odpadów zmieszanych i selektywnych) oraz 

workach 120 l z folii LDPE przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny, 

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia raz w miesiącu w dniu odbierania odpadów, 

właścicieli nieruchomości od których, odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób 

selektywny w worki 120 l z folii LDPE (5 sztuk – bez względu na rodzaj odebranych 

odpadów gromadzonych w sposób selektywny) przeznaczone na gromadzenie 

poszczególnych frakcji odpadów: - odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe 

z papieru i tektury – worki koloru niebieskiego, oznaczone napisem: PAPIER; - odpady ze 

szkła – białego / BEZBARWNEGO/, w tym opakowania ze szkła białego /bezbarwnego/ - 

worki koloru białego, oznaczone napisem: SZKŁO BEZBARWNE, - odpady ze szkła – 

kolorowego, w tym opakowania ze szkła kolorowego - worki koloru zielonego, oznaczone 

napisem: SZKŁO KOLOROWE, - odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz 

opakowania wielomateriałowe – worki koloru żółtego, oznaczone napisem: METALE I 

TWORZYWA SZTUCZNE - odpady ulegające biodegradacji – worki koloru brązowego, 

oznaczone napisem BIO Worki muszą być oznaczone informacją zawierająca nazwę, adres 

oraz numerem telefonu adres e-mail Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 

odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie 

odbierania odpadów komunalnych (stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ) terminach 

niezależnie od warunków atmosferycznych, pojazdami przystosowanymi do odbioru 

poszczególnych frakcji odpadów oraz w sposób wykluczający mieszanie odpadów 

segregowanych. z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się w dni robocze w 

godzinach od 7.00 do 17.00, Wykonawca na żądanie Zamawiającego nieodpłatnie wyposaży 

wskazane nieruchomości w pojemniki o pojemności większej niż 0,12 m³, przeznaczone na 

gromadzenie odpadów zmieszanych – orientacyjna liczba pojemników – 20 szt. Wykonawca 

zobowiązany jest również do odbioru i zagospodarowania powstających w gospodarstwach 

domowych odpadów obejmujących zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia 

(farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin, rozpuszczalniki ), lampy 

fluoroscencyjne, oleje, tłuszcze, tusze, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, 

metale, opony, meble i odpady wielogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz 



przeterminowane lekarstwa i opakowania wielomateriałowe z Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych usytuowanego w Baranowie przy ul. Cmentarnej. 

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru w terminie dwóch dni roboczych, po uprzednim 

telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej zgłoszeniu przez Zamawiającego 

potrzeby odebrania odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w 

sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności 

zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania 

odbioru oraz każdorazowego uprzątnięcia terenu wokół odbieranych pojemników z odpadami 

komunalnymi, jeżeli zanieczyszczenie terenu powstało w wyniku działania Wykonawcy, 

Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemnika wynikłe z 

winy Wykonawcy, jego naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do 

Wykonawcy. Wykonawca winien zapewnić kontakt telefoniczny co najmniej w godzinach 

7.00 – 17.00 celem nadzorowania przez Zamawiającego odbierania odpadów, W przypadku 

stwierdzenia niewłaściwej segregacji Wykonawca przyjmuje te odpady komunalne jako 

odpady zmieszane. Przed zakwalifikowaniem odpadów selektywnych do zmieszanych w 

wypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca sporządzi na tą okoliczność 

dokumentację np. oświadczenie, dokumentację fotograficzną i przekaże ją Zamawiającemu, 

Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy dysponować 

pojazdami w niezbędnej ilości do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

przystosowanymi do odbioru poszczególnych typów odpadów, w sposób wykluczający 

mieszania się odpadów, w szczególności winien dysponować pojazdami specjalistycznymi 

przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zebranych 

selektywnie oraz pozostałych odpadów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji do 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych, przewidzianej do obsługi Gminy Baranów zgodnie z 

Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego. Przekazanie odpadów należy 

udokumentować Zamawiającemu w okresach miesięcznych Kartę przekazania odpadów 

należy przedłożyć zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

były przekazywane odpady komunalne w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli 

nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami - ustawa z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.). Przekazanie odpadów należy 

udokumentować Zamawiającemu w okresach miesięcznych Kartę przekazania odpadów 

należy przedłożyć zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

były przekazywane odpady komunalne w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu raz w miesiącu, w 

terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy raport - raportu z 

monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, który należy zamontować 

w każdym pojeździe, dokumentujący przebieg pracy pojazdu. Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia ewidencji przekazanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

przedkładania ich Zamawiającemu, Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane 

odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie 

z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 



Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi 

odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to ewentualnego 

przeładunku odpadów, ich transportu, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem 

i dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w 

zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wykonawca jest 

zobowiązany do sporządzania sprawozdań i przekazywania ich Zamawiającemu , zgodnie z 

ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz 

wykonywanie innych obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i 

rozporządzeń w zakresie gospodarowania odpadami. Wykonawca zobowiązany do 

utrzymywania odpowiedniego standardu sanitarnego wykonywanych usług oraz ochrony 

środowiska określonymi w odrębnych przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 

250), Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wymagań stawianych przedsiębiorcom 

odbierającym odpady komunalne określonych na podstawie art. ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) 

oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Pojazdy Wykonawcy muszą być wyposażone w 

urządzenia umożliwiające rejestrowanie obrazu wideo trasy przejazdu: • Wideorejestrator 

powinien mieć na tyle szerokie pole widzenia, aby swoim zasięgiem obejmował zasyp 

pojazdu, a także drogę oraz pobocze (chodniki) po obu stronach drogi – tak, aby umożliwiał 

lokalizację pojemnika np. w okolicy wjazdu na posesję lub wyodrębnionego miejsca w 

ogrodzeniu, • Wideorejestrator powinien być zamontowany tak, aby wibracje pojazdu nie 

mogły wpływać na trwałość wideorejestratora i jakość nagrywanego obrazu, • 

Wideorejestrator powinien umożliwiać zapis danych w postaci cyfrowej w jakości 

umożliwiającej prawidłowych ich odczyt. Zapis co najmniej 10 godzin pracy, • Nagrany 

materiał ma mieć naniesiony znacznik czasu i daty na nagraniu, • Materiał powinien być 

zapisywany na karcie pamięci SDHC lub/i micro SDHC (system powinien obsługiwać karty 

pamięci o pojemności co najmniej 32 GB) lub mógł być udostępniony na pamięci FLASH o 

pojemności co najmniej 32 GB. • System musi umożliwiać uzyskanie nagrania trasy 

przejazdu i ich fragmentów w plikach wideo AVI, MPEG lub MP4, w rozdzielczości obrazu 

nie mniejszej niż HDTV 720p (1280x720 pikseli) . Zapis powinien być prowadzony od 

momentu wyjazdu z bazy Wykonawcy aż do momentu rozładunku i wyjazdu z RIPOK. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nagrań w ciągu 7 dni w przypadku gdy złożona 

została reklamacja lub skarga dotycząca realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub 

ujawniony został przypadek oddawania odpadów komunalnych niezgodnie z regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranów. Posiadane nagranie będzie 

niezbędne do wyjaśnienia sytuacji spornych dotyczących dokonanego bądź niedokonanego 

odbioru odpadów. Warunki i forma płatności za przedmiot zamówienia: przelew na podstawie 

wystawionej faktury VAT obejmującej łączną masę odpadów odebranych w ciągu każdego 

kwartału kalendarzowego, płatny minimum w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury z 

załączonymi kartami przekazania odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu lub 

unieszkodliwienia a także zapisem video całości usług zrealizowanych w kwartale, którego 

dotyczy płatność. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w celu 

zapoznania się z warunkami dojazdu do poszczególnych miejscowości Gminy Baranów. 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o 

okolicznościach uniemożliwiających prawidłową realizację usługi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji umowy na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym. 



II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 90000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 90513200-8, 90500000-2, 90533000-2, 90514000-3 

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  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT244849.07 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert2 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 

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:  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Rago Sp. z o.o.,  utrpiskorski@wp.pl,  ul. Rynek 16,  21-146,  Jeziorzany,  kraj/woj. lubelskie 

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 262800.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 262800.00  

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 300672.00  

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:  

 

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.  

 

 


