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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542516-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Popielów: Usługi związane z odpadami
2019/S 221-542516
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 Popielów
Krajowy numer identyfikacyjny: 531413225
Adres pocztowy: ul. Opolska 13
Miejscowość: Popielów
Kod NUTS: PL524
Kod pocztowy: 46-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Jonek
E-mail: zp@popielow.pl
Tel.: +48 774275822
Faks: +48 774275838
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.popielow.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Popielów
Numer referencyjny: BOS.271.14.2019.TJ

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dla zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Popielów”,
obejmującej odbiór wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Popielów, zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie
z hierarchią postępowania z odpadami oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia
odpadów.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 503 477.66 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100
90511000
90512000
90000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Popielów.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dla zadania pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Popielów”,
obejmującej:
1) odbieranie i zagospodarowanie przez wykonawcę odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr 1
wytworzonych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady
komunalne;
Rodzaje odpadów komunalnych i miejsca ich odbioru w ramach zamówienia:
1. papier z terenu nieruchomości,
2. tworzywa sztuczne z terenu nieruchomości,
3. szkło z terenu nieruchomości,
4. metal z terenu nieruchomości,
5. opakowania wielomateriałowe z terenu nieruchomości,
6. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady
zielone z terenu nieruchomości,
7. odpady zmieszane / pozostałości po segregacji odpadów komunalnych (w tym popiół z węgla i koksu)z
terenu nieruchomości,
8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu nieruchomości,
9. meble i inne odpady wielkogabarytowe w tym zużyte opony z terenu nieruchomości,
10. przeterminowane leki z wyznaczonych aptek, w których gmina prowadzi zbiórkę takich lekarstw,
11. chemikalia i inne odpady niebezpieczne podczas zbiórki odpadów niebezpiecznych w mobilnym kontenerze,
12. odpady budowlane z remontów z nieruchomości na zgłoszenie.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
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: 2019/S 148-364788

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
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
08/11/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Remondis Opole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 530590474
Adres pocztowy: al. Przyjaźni 9
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524
Kod pocztowy: 45-573
Państwo: Polska
E-mail: opole@remondis.pl
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Tel.: +48 774276100
Faks: +48 774513941
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 503 477.66 PLN
Najtańsza oferta: 3 294 535.68 PLN / Najdroższa oferta: 3 638 544.00 PLN brana pod uwagę

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: 15 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

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

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych dział VI, art. 179-art. 198 ustawy Pzp.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy.
2. 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.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt 2 i 3 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.
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5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. 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.
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 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 (t.j. Dz.U. 2018.2188 t.j. z dnia 23.11.2018) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/11/2019
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