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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318305-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Czerwionka-Leszczyny: Usługi związane z odpadami
2018/S 139-318305

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
Czerwionka-Leszczyny
44-230
Polska
Tel.:  +48 324318105/+48 324295941
E-mail: zp@czerwionka-leszczyny.com.pl 
Faks:  +48 324311760/+48 324318105
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czerwionka-leszczyny.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:
Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Numer referencyjny: ZP.271.7.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-
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Leszczyny oraz transport i zagospodarowanie odpadów z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 690 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000
90511000
90512000
90513100
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

II.2.4) Opis zamówienia:
Na przedmiot zamówienia określony w pkt 3.1 składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący:
1) odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących bezpośrednio z terenów
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
2) odbieranie i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących bezpośrednio z
terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
3) odbieranie i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z gminnego punktu
selektywnej zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego przy ul. Polnej 6 w Czerwionce-Leszczynach,
4) dostarczanie właścicielom nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
5) opracowywanie harmonogramów odbierania odpadów z terenów nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych oraz przekazywanie ich właścicielom nieruchomości, po ich zatwierdzeniu przez
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami:
1) Ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z
późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 27.4.2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 529 z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.),
4) Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r.,
poz.1688 z późn. zm.),
5) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122),
6) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r.,
poz.2167),
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7) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15.12.2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017r., poz. 2412),
8) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r., w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz. 19),
9) Rozporządzenia Ministra Środowiska z 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1973),
10) Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 24.4.2017 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego
2016-2022” z późn. zm.,
11) Uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8.5.2015 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z późn. zm.,
12) Uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8.5.2015 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z późn. zm.,
13) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.4.2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
14) innych przepisów prawa ustawowego i miejscowego.
W przypadku utraty mocy lub zmiany ww. aktów prawnych (przepisów) Wykonawca w trakcie realizacji
zamówienia ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawnych, co oznacza,
że Wykonawca zobowiązany jest stosować ww. akty prawne (przepisy) z uwzględnieniem ewentualnych zmian
stanu prawnego w tym zakresie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Norma emisji spalin / Waga: 20
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: 2018/S 074-164599

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164599-2018:TEXT:PL:HTML
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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:
Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
„KOMART” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szpitalna 7
Knurów
44-194
Polska
E-mail: sekretariat@komart.pl 
Kod NUTS: PL229
Adres internetowy: www.komart.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 690 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 745 250.00 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: 50 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Działania związane z logistyką w systemie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

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

mailto:sekretariat@komart.pl
www.komart.pl
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Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/07/2018


