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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192316-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Ciasna: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2019/S 080-192316

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Gmina Ciasna
ul. Nowa 1A
Ciasna
42-793
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Skorupa
Tel.:  +48 343535101
E-mail: gmina@ciasna.pl 
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ciasna.bipgmina.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Kochanowice
ul. Wolności 5
Kochanowice
42-713
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.:  +48 343535101
E-mail: gmina@kochanowice.pl 
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kochanowice.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Konopiska
ul. Lipowa 5
Konopiska
42-274
Polska
Osoba do kontaktów: jw.

mailto:gmina@ciasna.pl
http://www.ciasna.bipgmina.pl
mailto:gmina@kochanowice.pl
http://www.kochanowice.pl
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Tel.:  +48 343535101
E-mail: kancelaria@konopiska.pl 
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.konopiska.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miasto Kalety
ul. Żwirki i Wigury 2
Kalety
42-660
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.:  +48 343535101
E-mail: sekretariat@kalety.pl 
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kalety.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Pawonków
ul. Zawadzkiego 7
Pawonków
42-772
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.:  +48 343535101
E-mail: urzad@pawonkow.pl 
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pawonkow.pl

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Woźniki
ul. Rynek 11
Woźniki
42-289
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.:  +48 343535101
E-mail: urzad@wozniki.pl 
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wozniki.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:kancelaria@konopiska.pl
http://www.konopiska.pl
mailto:sekretariat@kalety.pl
http://www.kalety.pl
mailto:urzad@pawonkow.pl
http://www.pawonkow.pl
mailto:urzad@wozniki.pl
http://www.wozniki.pl
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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 usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 6 (sześciu) Gmin w Województw
Numer referencyjny: RGK.GK.271.1.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
„Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 6 (sześciu) Gmin w Województwie
Śląskim”.
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i
zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach
administracyjnych Gmin Ciasna, Kochanowice, Konopiska, Kalety, Pawonków i Woźniki.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług
do zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego i będą zgodne
z przedmiotem zamówienia podstawowego, wartość nie przekroczy 30 % wartości zamówienia podstawowego.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90513100
90514000
34928480

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gmin: Ciasna, Kochanowice, Konopiska, Kalety, Pawonków i Woźniki, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 6 Gmin w Województwie Śląskim.
1. W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych
przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie ww. gmin, na których zamieszkują
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mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.
Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji prac. W
szczególności nw. czynności w ramach realizacji umowy powinny być wykonywane przez osoby zatrudnione na
umowę o pracę:
— obsługa specjalistycznych pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów,
— zagospodarowanie odpadów komunalnych.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp,
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w
art.29 ust. 3a ustawy Pzp. oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do
realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w wzorze umowy
– załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Inne wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp
Aspekt środowiskowy
Zamawiający przewidział ekologiczny charakter zamówienia w jednym z kryteriów oceny ofert pod nazwą
„Aspekt środowiskowy”, które będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej liczby pojazdów spełniających
normę emisji spalin „Euro IV” lub wyższą, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp obejmują: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych z terenu ww. Gmin.
Warunki na jakich mogą zostać udzielone zamówienia polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju usług:
— w przypadku przedłużającej się procedury udzielania kolejnego zamówienia,
— w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na usługi objęte przedmiotem zamówienia ponad bieżące
zamówienie w okresie objętym umową,
— udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie zamówienia z
wolnej ręki, w tym negocjacjami z Wykonawcą.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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1. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 34 ust.
5 ustawy Pzp.
2. Zakres opcji obejmuje wielkości wolumenu odpadów, o którym mowa w formularzu cenowym stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Warunki skorzystania z prawa opcji:
3.1. skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego.
3.2. termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji – w czasie trwania umowy.
3.3. o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę
odrębnym oświadczeniem – zamówieniem. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia
opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych).
3.4. Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części oraz jest uprawniony
do zamawiania kilku usług w ramach zamówień opcjonalnych, których wielkość będzie uzależniona od potrzeb
Zamawiającego.
3.5. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach
opisanych w SIWZ i projekcie umowy.
4. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia
zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

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

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 usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 6 Gmin w Województwie Śląskim

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.3) Informacje dodatkowe:
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Zgodnie z przepisem art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp powodem unieważnienia jest fakt, że wartość oferty z
najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczyli na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający - Uczestnicy zamierzali zwiększyć środki finansowe do kwoty oferty najkorzystniejszej tj. do
kwoty 19 504 106,00 PLN jednakże z uwagi na wykluczenie, a zarazem odrzucenie oferty najkorzystniejszej
PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Zamawiający w wyniku analizy
możliwości finansowych Gmin-Zamawiających Uczestników stwierdzili iż, nie jest możliwe zwiększenie kwoty
przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości ceny oferty kolejnej z najniższą ceną.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza
przeznaczyć kwotę 15 467 296,00 PLN brutto.
W ww. postępowaniu wpłynęły 3 oferty na kwotę:
Oferta nr 1 – PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Przemysłowa 7,
42-274 Konopiska, POLSKA za kwotę 19 504 106,00 PLN brutto
Oferta nr 2 - Konsorcjum Firm: 1. FCC Lubliniec Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum ul. Przemysłowa 5, 42-700
Lubliniec, POLSKA. 2. FCC Polska Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, POLSKA. 3.
SUEZ Południe Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Dębowa 26/28, 42-200 Częstochowa, POLSKA za kwotę:
31 224 576,60 PLN brutto
Oferta nr 3 - Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa,
POLSKA za kwotę: 29 458 900,00 PLN brutto
W związku z powyższym Zamawiający nie udzielił zamówienia publicznego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony
Prawnej przewidziane art. 179 i następnych ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, jednocześnie
przekazując kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania w taki sposób,
aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania
przedstawione są w art. 180-190 ustawy Pzp.
3. 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 Pzp
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także 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.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/04/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

