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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:541801-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Świerklany: Usługi związane z odpadami
2018/S 237-541801

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Gmina Świerklany
ul. Kościelna 85
Świerklany
44-266
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Dubiel
Tel.:  +48 324408731
E-mail: przetargi@swierklany.pl 
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.swierklany.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 z terenu Gminy Świerklany
Numer referencyjny: RIZ.271.8.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia obejmuje:
1. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklany:

mailto:przetargi@swierklany.pl
www.swierklany.pl


Dz.U./S S237
08/12/2018
541801-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 2 / 5

08/12/2018 S237
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 5

a) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
b) zebranych w kontenerach znajdujących się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w
Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, w Punktach Zbiórki Odpadów Zielonych 2. odbieranie
i zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na indywidualne
zgłoszenie właściciela nieruchomości:
a) odpadów wielkogabarytowych i/lub zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego dużych rozmiarów i/
lub zużytych opon i/lub taśm górniczych,
b) odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości,
c) odpadów zielonych takie jak części wyciętych drzew i krzewów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 388 242.24 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Usługi będą świadczone na terenie Gminy Świerklany

II.2.4) Opis zamówienia:
3.2. Przedmiotem zamówienia obejmuje:
3.2.1. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklany:
a) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
b) zebranych w kontenerach znajdujących się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych znajdujących się w Świerklanach przy ul. Pogodnej 5
oraz w Punktach Zbiórki Odpadów Zielonych znajdujących się przy ul. Gogołowskiej w Świerklanach (teren
przepompowni) oraz przy ul. Prostej w Jankowicach (teren parkingu obok GZWiK);
3.2.2. odbieranie i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i/lub zużytego sprzętu elektrycznego oraz
elektronicznego dużych rozmiarów i/lub zużytych opon i/lub taśm górniczych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości;
3.2.3. odbieranie i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości;
3.2.4. odbieranie i zagospodarowanie odpadów zielonych takie jak części wyciętych drzew i krzewów od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na indywidualne zgłoszenie właściciela
nieruchomości.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
Planowana średnia masa odpadów przeznaczona do odbioru i zagospodarowania w czasie trwania umowy
[Mg]:
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 3 980
Odpady selektywnie zbierane:
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Papier: 65
Metal:1
Tworzywa sztuczne: 420
Szkło: 500
Opakowania wielomateriałowe: 38
Meble i odpady wielkogabarytowe: 550
Odpady budowlane i rozbiórkowe: 1 600
Taśmy górnicze: 28
Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych:
Odpady ulegające biodegradacji: 850
Przeterminowane leki: 0,4
Zużyte baterie i akumulatory: 0,02
Inne odpady niebezpieczne: 7,5
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 25
Zużyte opony: 25
Żużle i popioły paleniskowe: 4 200
Inne odpady nieulegające biodegradacji (z Cmentarzy): 87
Inne odpady komunalne: 20
Razem: 12 396,92 Mg
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Worki do selektywnej zbiórki wytworzone w procesie recyklingu lub odzysku / Waga:
20
Kryterium kosztu - Nazwa: Udostępnienie mobilnej bezpłatnej dla użytkowników aplikacji dot. terminarza
wywozu odpadów / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Wyposażenie samochodów odbierających odpady w urządzenia służące do pomiaru
temperatury wystawionych żużli i popiołów paleniskowych / Waga: 10

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
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 168-382808

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:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklany

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
06/12/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
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
EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Sp. j.
ul. Kościuszki 45a
Rybnik
44-200
Polska
Kod NUTS: PL227
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 388 242.24 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 085 288.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382808-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 ustawy Pzp zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. 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:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. 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:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/12/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

