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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
Osoba do kontaktów: Magdalena Barska
11-034 Stawiguda
POLSKA
Tel.: +48 895126839
E-mail: budownictwo@stawiguda.com.pl
Faks: +48 895126910
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.stawiguda.com.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: administracja samorządowa

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: administracja samorządowa

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji 
zamawiających: nie

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenu Gminy 
Stawiguda w okresie od 1.1.2016 do 31.12.2016 w ramach zadania: 
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
na terenu Gminy Stawiguda w okresie od 1.1.2016 do 31.12.2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce 
realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i 
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wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 
dostawy lub świadczenia usług: Gmina Stawiguda.
Kod NUTS PL622

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stawiguda, wyposażenie
tych nieruchomości w pojemniki (o poj. 120 l, 1100 l i 7 m3) do zbierania
odpadów zmieszanych oraz w pojemniki (o poj. 1100 l) i worki do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do obowiązków
Wykonawcy należy również wyposażenie gminnego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w pojemniki 1100 l i 7
m3, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca będzie
miał obowiązek postawienia pojemników na zużyte baterie i
przeterminowane leki oraz ich odbiór i transport ze wskazanych przez
Zamawiającego punktów, przeprowadzenie objazdowych zbiórek („od
domu do domu”) odpadów wielogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
1.2. Odbiór i transport odpadów komunalnych będzie prowadzony w
sposób zgodny z przepisami ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.),
przepisami ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz.
21 ze zm.), Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011–2016 oraz przepisami
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Stawiguda, a także innymi przepisami prawa ustawowego i
miejscowego.
1.3. Odbiór i transport odpadów należy prowadzić w sposób
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
1.4. Celem Zamawiającego jest realizacja racjonalnej gospodarki
odpadami ze szczególnym naciskiem na osiągnięcie efektywnych
wyników w segregacji. Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz
mieszania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ze
zmieszanymi odpadami komunalnymi.
1.5. Zakres prac obejmuje:
1) Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym:
a) Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych
(zmieszanych),
b) Odbiór i transport odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne,
papier i tektura, szkło)
2) Odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.

Strona 2 z 7Usługi - 26444-2016 - TED Tenders Electronic Daily

2016-01-26http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26444-2016:TEXT:PL:HTML



Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

3) Odbiór i transport odpadów niebezpiecznych w postaci leków.
4) Odbiór i transport innych odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych tj.: opakowania wielomateriałowe, chemikalia,
metale, zużyte akumulatory, baterie, zużyte opony, odpady
problematyczne (tj.: okna, drzwi, wanny, sedesy, spłuczki, umywalki,
kabiny prysznicowe, brodziki, wykładziny, gumoleum, dywany), odpady
budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych.
5) Odbiór i transport odpadów biodegradowalnych (zielonych).
6) Odbiór i transport odpadów z koszy ulicznych.
7) Dostarczenie i oznakowanie systemem identyfikacji radiowej
pojemników na odpady komunalne niesegregowane na
nieruchomościach zamieszkałych, nieruchomościach niezamieszkałych i
nieruchomościach wykorzystywanych na cele 
rekreacyjnowypoczynkowe.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z
wprowadzenia systemu identyfikacji radiowej. W sytuacji takiej
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość
wprowadzenia systemu identyfikacji radiowej podaną w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do S.I.W.Z.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ – nr sprawy:
BiZ/OŚiP.271.1.20.2015.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90514000, 90511100, 90511200, 90513100, 90533000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych 
(GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych 
(GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 691 051,20 PLN

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 98
2. Termin płatności. Waga 2

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
BiZ/OŚiP.272.1.20.2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 224-408091 z dnia 19.11.2015
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana 
decyzja o udzieleniu zamówienia
REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
10-522 Olsztyn
POLSKA
E-mail: olsztyn@remondis.pl
Tel.: +48 895449800
Faks: +48 895272026

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 152 040 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 691 051,20 PLN

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: 
tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone 
stronom trzecim: 
Proporcja: 2 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone 
podwykonawcom: Odbiór i transport części odpadów komunalnych.

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. W toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, a
także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo

Strona 4 z 7Usługi - 26444-2016 - TED Tenders Electronic Daily

2016-01-26http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26444-2016:TEXT:PL:HTML



elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. W niniejszym postępowaniu z uwagi, że wartość zamówienia jest
powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 (207 0000 EUR), 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. 27.
ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej (www.bip.stawiguda.pl).
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 4 i 5 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.
7. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia.
8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o
zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert
bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia
przez Izbę orzeczenia.
10. 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 za pomocą jednego
ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. Sposoby te
określił Zamawiający w rozdziale X pkt 3 SIWZ.
11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni
od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o
zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców
do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania
odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania,
wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
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weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają
się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w
tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą
pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do
której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego,
co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu
przez zamawiającego w odpowiedzi na wniesienie odwołania.
15. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na
odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
16. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości
zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć
postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz
uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do
postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w
terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje,
powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
17. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ppkt 11 niniejszego
rozdziału SIWZ nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony
prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z
wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw
przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia
rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję
uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym
razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo
oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje
skarga.
19. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą
pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do
której przystąpił.
20. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla
siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się
za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając równocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.
21. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w
sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania 
odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
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Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.1.2016
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