
Ogłoszenie nr 510012297-N-2020 z dnia 22-01-2020 r.

Szkoła Policji w Katowicach: Usługę odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu
Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r.

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: 634842-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Policji w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27667677500000, ul. ul. Gen.
Jankego  276, 40-684  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 6069440, 6069441, e-
mail zam.pub@spkatowice.policja.gov.pl, faks 032 6069249, 6069279. 
Adres strony internetowej (url): http://katowice.szkolapolicji.gov.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa jednostka organizacyjna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Usługę odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach
w 2020 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
16/ZP/2019

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 wykonanie usługi w zakresie: 1) odbioru niesegregowanych
odpadów komunalnych; 2) odbioru odpadów segregowanych zgodnie z przedmiotem
zamówienia określonym w Specyfikacji asortymentowo – ilościowo – wartościowej stanowiącej
załącznik nr 1a do SIWZ. 2. Przedmiotem zamówienia jest także dzierżawa przez Wykonawcę
Zamawiającemu na czas trwania umowy: 1) 2 pojemników o pojemności 7 m3 przeznaczonych
do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych, 2) 2 pojemników o pojemności 5 m3
przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych, 3) 3 zestawów po 3
pojemniki o pojemności 1,1 m3 przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych, 4) 1
zestawu - 4 pojemniki o pojemności 1,1 m3 przeznaczonych do gromadzenia odpadów
segregowanych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 7



do SIWZ. 4. Szczegółowe warunki świadczenia usługi określone zostały we wzorze umowy
stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego
Słownika Zamówień: CPV-90511000-2, PKWiU–38.11.11.0, CPC-94020). 6. Wykonawca
zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek
poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu
danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu
obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie
Wykonawca złoży na załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 6. Wymagania związane z
realizacją zamówienia dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 1) Na podstawie art. 29
ust. 3a ustawy Pzp, ZAMAWIAJĄCY wymaga aby czynności bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu zamówienia tj. kierowanie pojazdami przeznaczonymi do wywozu
odpadów, obsługa załadunku odpadów do pojazdów, mają być wykonywane przez osoby
zatrudnione przez WYKONAWCĘ lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ). 2)
WYKONAWCA przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest
przedstawić zamawiającemu oświadczenie wystawione odpowiednio przez WYKONAWCĘ lub
podwykonawcę o zatrudnieniu pracowników o których mowa w pkt. 1 na podstawie stosunku
pracy oraz aktualizować taką informację w trakcie realizacji umowy, składając zamawiającemu
przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o
zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy
będącego WYKONAWCĄ lub podwykonawcą. 3) ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość
kontroli spełniania przez WYKONAWCĘ wymagań dotyczących zatrudnienia ww. osób na
każdym etapie realizacji umowy. 4) Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA
obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy
ww. osób i przedłożyć niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, o które zawnioskuje
zamawiający lub kopie druku ZUS RCA. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien
przekazać je w sposób nie naruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych (tj.
dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, wymazane dane, które nie są niezbędne do
potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia itp.).
5) W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w ust. 2, ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej
Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy
zatrudnienia pracownika. 6) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za
wykonanie czynności przy realizacji zamówienia przez osoby niezatrudnione przez
WYKONAWCĘ na umowę o pracę – w wysokości 1 000 zł., za każdy stwierdzony przypadek.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2

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: 31/12/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 166950.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
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

Nazwa wykonawcy: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 
Email wykonawcy: info@mpgk.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Obroki 140 
Kod pocztowy: 40-833 
Miejscowość: Katowice 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 180306.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 180306.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 198374.40 
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. 


