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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:637066-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Osie: Usługi związane z odpadami
2020/S 252-637066
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Osie
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 6
Miejscowość: Osie
Kod NUTS: PL618 Świecki
Kod pocztowy: 86-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Pawlak
E-mail: pawlak@osie.pl
Tel.: +49 523329540
Adresy internetowe:
Główny adres: https://osie.pl/
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 zmieszanych i selektywnie zbieranych powstałych
na terenie gminy Osie w 2021 r.
Numer referencyjny: ROŚBiGK.271.9.2020.ZP

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie gminy Osie, polegającej na odbiorze z lokalizacji
wskazanych przez zamawiającego zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów pochodzących z
nieruchomości stanowiących własność właścicieli nieruchomości oraz użytkowników tych nieruchomości i z
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PSZOK oraz transport tych odpadów do instalacji przetwarzania odpadów, a także prowadzenie punktu PSZOK
w Osiu.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 487 204.70 PLN / Najdroższa oferta: 1 487 204.70 PLN brana pod uwagę

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Z terenu gminy Osie przewidywane są do odbioru następujące ilości odpadów z podziałem na frakcje:
a) niesegregowane odpady komunalne w ilości 876 Mg;
b) segregowane w ilości 401 Mg;
c) odpady zbierane w PSZOK w ilości 366 Mg.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający przeprowadził procedurę ze skróceniem terminu składania ofert na podstawie z art. 43 ust.
2b pkt 2 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem COVID-19 skutkującym przebywaniem pracowników na
kwarantannie. Usługi objęte zamówieniem są społecznie niezbędne i muszą rozpocząć się od dnia 1 stycznia
2021 r. Przeprowadzenie postępowania w pełnej procedurze uniemożliwia rozpoczęcie wykonywania usług od
dnia 1 stycznia 2021 r. aktualnie obowiązująca umowa z wykonawcą kończy się z dniem 31 grudnia 2020 r.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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: 2020/S 229-564649

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:
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Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych powstałych
na terenie gminy Osie w 2021 r.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
18/12/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
Adres pocztowy: Ciepła 4
Miejscowość: Świecie
Kod NUTS: PL618 Świecki
Kod pocztowy: 86-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 487 204.70 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 40 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie
zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni, zobowiązany będzie do złożenia aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Dokumenty należy złożyć do zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z zasadami
określonymi w rozdziale III SIWZ Komunikacja elektroniczna, tzn. wymienione w wezwaniu dokumenty i
oświadczenia należy przesłać do zamawiającego w wersji elektronicznej skompresowane do jednego pliku
archiwum (ZIP) i podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, jako pakiet. Oświadczenia woli – każde z
osobna powinny być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. 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 2 ustawy Pzp,
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
stronie internetowej.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020
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