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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Urząd Gminy Mierzęcice
ul. Wolności 95
Mierzęcice
42-460
Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Siudyka
Tel.: +48 322887900
E-mail: s.siudyka@mierzecice.pl
Faks: +48 327500777
Kod NUTS: PL22B
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mierzecice.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, wykorzystywane jedynie przez część
Numer referencyjny: GK 271.2.2015

II.1.2)

Główny kod CPV
90511000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku,
położonych na terenie Gminy Mierzęcice”

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 009 358.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Mierzęcice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku,
położonych na terenie Gminy Mierzęcice.
Odbiór odpadów prowadzony będzie na terenach zamieszkałych stale i czasowo oraz z nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku.
Obszar Gminy to powierzchnia 51,27 km2. Łączna długość dróg wynosi ok. 50 km.
Liczba ludności na dzień 31.12.2014r. wynosi 7424.
I. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, transportu i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych
przekazanych przez właścicieli bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych stale i czasowo oraz z
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku, w tym:
1. Zmieszane odpady komunalne:
a) nieruchomości zamieszkałe - pojemniki
- zabudowa jednorodzinna (raz w miesiącu)
- zabudowa wielolokalowa (raz w tygodniu)
b) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe – worek koloru białego (raz w tygodniu w sezonie
letnim, w pozostałym okresie raz w miesiącu)
2. Papier, tektura – worek koloru niebieskiego lub pojemnik (raz w miesiącu)
3. Szkło – worek koloru zielonego lub pojemnik (raz w miesiącu)
4.Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal – worek koloru żółtego lub pojemnik (raz w
miesiącu)
5. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - worek koloru brązowego lub pojemnik (raz w
miesiącu w okresie od kwietnia do października)
6. Odpady wielkogabarytowe (raz w roku w systemie „u źródła”)
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe – raz w roku z limitem w ilości 1m3 rocznie na nieruchomość zbierany „u
źródła” w workach np. typu Big Bag (udostępnione po zgłoszeniu zapotrzebowania przez mieszkańca)
8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (raz w roku w systemie „u źródła”).
Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
1. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
wykorzystywane jedynie przez część roku w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych;
2. Mycie i dezynfekcja pojemnika z częstotliwością 1 raz w roku w okresie letnim, w terminie ustalonym z
Zamawiającym.
3. Wyposażenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK.
III. Wykonawca jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:
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1. Selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów zgodnie z hierarchiom sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 Ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach,
2. Zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów
komunalnych / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2015/S 157-289226

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe...
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
19/11/2015

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
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Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. Z o.o
Nakielska 1-3
Tarnowskie Góry
42-600
Polska
Kod NUTS: PL228
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 009 358.00 PLN
Najtańsza oferta: 1 816 080.00 PLN / Najdroższa oferta: 2 132 120.34 PLN brana pod uwagę

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom,
jeżeli mieli lub mają interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 180-198g. 2. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu
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Zamówień Publicznych. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej w przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie
pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli Przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane
w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie
internetowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6) i 7) wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 10. W postępowaniu toczącym się
wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 11. Skargę wnosi się do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 12. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem. 13. Skarga powinna
czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego
orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie
orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części. 14. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego
postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/11/2019

