
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie wiejskim Gminy Karczew.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Karczew

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269226

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Warszawska 28

1.4.2.) Miejscowość: Karczew

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.7.) Numer telefonu: +48 22 780 65 88

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: m.szulc@karczew.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.karczew.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d06908a-5bf9-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00042353

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-31

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00312082/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
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ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie wiejskim Gminy Karczew.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (dalej nieruchomości), na terenie wiejskim
Gminy Karczew, z wyłączeniem budynków wielorodzinnych, w tym między innymi:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie wiejskim Gminy Karczew – z miejscowości: Brzezinka, Całowanie, Glinki,
Janów, Kępa Nadbrzeska, Kosumce, Łukówiec, Nadbrzeż, Ostrówek, Ostrówiec, Otwock Mały,
Otwock Wielki, Piotrowice, Sobiekursk, Władysławów, Wygoda;
2) sporządzanie miesięcznych protokołów oraz zestawień rodzajów i ilości odpadów odebranych
od mieszkańców;
3) wyposażenie nieruchomości objętych wykazem, który Zamawiający przekaże Wykonawcy, w
pojemniki i worki do gromadzenia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie oraz
utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym. Pojemniki muszą spełniać warunki
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
4) posiadanie bazy magazynowo transportowej na terenie Gminy Karczew lub w odległości nie
większej niż 60 km od jej granic oraz posiadanie tytułu prawnego do tego terenu;
5) zapewnienie pojazdów w ilości i o pojemności gwarantującej należytą realizację usługi, z
częstotliwością określoną w niniejszej dokumentacji;
6) przekazywanie odpadów komunalnych do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z
przepisami obowiązującego prawa i zasadą bliskości (art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
roku o odpadach – tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 779 z poźn. zm.) zgodnie z
położeniem Gminy Karczew.

3.9.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-12-31

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00042353 z dnia 2022-01-31

2022-01-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy - - Usługi



4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): PROGRES Maciej Borowiecki

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8882622764

4.3.3.) Ulica: ul. Krasickiego 44 A

4.3.4.) Miejscowość: Sulejówek

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-070

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 157464,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00004488/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-31

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 60247,48 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie
wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie 60 247,48 zł (o którym mowa w punkcie 5.5) niniejszego
Ogłoszenia) zostanie wypłacone w lutym 2022 roku. Wynika to z faktu długiego czasu
potrzebnego na złożenie przez Wykonawcę Raportów miesięcznych z właściwą informacją o
ilości odpadów odebranych i zagospodarowanych od mieszkańców w poprzednim miesiącu, z
podziałem na poszczególne kody odpadów, koniecznością zweryfikowania przedłożonych
informacji przez Zamawiającego. Dopiero po zaakceptowaniu raportu Wykonawca ma
możliwość wystawienia faktury za zrealizowana usługę. Faktura za usługi zrealizowane w
grudniu 2021 roku wpłynęła do Zamawiającego w dniu 31 stycznia 2022 roku i zostanie
opłacona zgodnie z warunkami zawartej umowy tj. w terminie 30 dni.
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