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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357408-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Staroźreby: Usługi związane z odpadami
2020/S 145-357408

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 Staroźreby
Krajowy numer identyfikacyjny: PL121
Adres pocztowy: ul. Płocka 18
Miejscowość: Staroźreby
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-440
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: www.bip.starozreby.pl
E-mail: gmina@starozreby.pl 
Tel.:  +48 242663080
Faks:  +48 242663099
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.starozreby.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:
Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na 
terenie gminy Staroźreby w okresie od 1.7.2020 do 31.12.2022
Numer referencyjny: RPI.WR.271.2.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Staroźreby w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 
2022 r. Usługa odbierania odpadów komunalnych (opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych i 
transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe, 
położone na terenie gminy Staroźreby. Usługa ta nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych, w tym 
również lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych, w których znajdują się również lokale 
zamieszkałe. Odbiór odpadów należy prowadzić w sposób umożliwiający osiągnięcie odpowiednich poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 702 824.07 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923 Płocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Staroźreby, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Staroźreby w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 
2022 r. Usługa odbierania odpadów komunalnych (opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych i 
transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe, 
położone na terenie gminy Staroźreby. Usługa ta nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych, w tym 
również lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych, w których znajdują się również lokale 
zamieszkałe. Odbiór odpadów należy prowadzić w sposób umożliwiający osiągnięcie odpowiednich poziomów 

29/07/2020 S145
https://ted.europa.eu/TED

2 / 7



Dz.U./S S145
29/07/2020
357408-2020-PL

3 / 7

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji. Usługa dotyczy następujących rodzajów odpadów:
— pozostałości po segregacji,
— odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
— odpady zielone,
— tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe,
— metale,
— szkło,
— papier i tektura,
— zużyte opony,
— meble i inne odpady wielkogabarytowe,
— zużyte akumulatory,
— chemikalia,
— przeterminowane leki,
— odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów (wykonywanych samodzielnie),
— odzież i tekstylia,
— popiół,

— powierzchnia gminy Staroźreby: 137,55 km2

— liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały (stan na 31.12.2018 ): 7 257
— długość dróg na terenie gminy Staroźreby wynosi ok. 100 km. Zamawiający informuje, że istnieją pasy 
drogowe, których szerokość wynosi około 3 m i Wykonawca będzie musiał dostosować używany sprzęt do 
warunków technicznych występujących w terenie, aby rzetelnie wykonać przedmiotową usługę,
— liczba złożonych deklaracji (stan na dzień 31.5.2020): łącznie: 1 820. Z nieruchomości rekreacyjno-
wypoczynkowych – łącznie: 6,
— liczba osób w systemie (stan na dzień 31.05.2020): 5 697,
— liczba miejscowości: 57.
Ze względu na rodzaj zamówienia oraz obowiązek zapewnienia właścicielom nieruchomości pozbywania się 
wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć zmian jakie mogą 
nastąpić podczas wykonywania zamówienia zatem nie jest możliwe podanie maksymalnych ilości odpadów 
poszczególnych frakcji, jakie Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i zagospodarować w trakcie realizacji 
przedmiotu niniejszego zamówienia. Ze względu na procesy migracyjne ludności Zamawiający nie jest w stanie 
przewidzieć liczby nieruchomości objętych odbiorem odpadów komunalnych. Zmiany ilości odbieranych i 
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zagospodarowywanych odpadów komunalnych mogą ulec zarówno zmniejszeniu jak i zwiększeniu, dlatego po 
stronie Wykonawcy ciąży obowiązek i ryzyko skalkulowania wszystkich kosztów.
— Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania całej masy odpadów 
komunalnych:
— od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w pojemnikach lub w przypadku zwiększenia ilości 
odpadów w dostawionych workach;
b) odpady gromadzone w sposób selektywny:
— odpady z papieru i tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury zbierane w workach koloru niebieskiego 
o pojemności 120 l oznaczonych napisem „Papier”,
— odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła zbierane w workach koloru zielonego o pojemności 
60 l oznaczonych napisem „Szkło”,
— odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbierane w workach koloru 
żółtego o pojemności 120 l oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
— odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbierane w workach koloru 
brązowego o pojemności 120 l oznaczonych napisem „Bio”.
W przypadku zwiększenia ilości w/w frakcji odpadów Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów w 
dostawionych przez właścicieli nieruchomości dodatkowych workach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
Obowiązujące przepisy dają gminom możliwość udzielania zamówień publicznych kontrolowanym przez siebie 
spółkom w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zamówienie udzielane 
jest przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:
a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi 
jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące 
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zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna 
osoba prawna kontrolowana przez Zamawiającego w taki sam sposób;
b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez 
Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten Zamawiający sprawuje 
kontrolę, o której mowa w lit. a;
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; Gmina Staroźreby 
jako podmiot Zamawiający będący jednostką sektora finansów publicznych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Pzp jest jedynym wspólnikiem spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby sp. z 
o.o., ul. Żwirki i Wigury 11, 09-440 Staroźreby. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni jednoosobową Wójt 
Gminy Staroźreby. Gmina Staroźreby posiada 100 % udziałów w w/w spółce. ZGK GS sp. z o.o. z siedzibą w 
Staroźrebach wpisany jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000845919.
Zamawiający jako jedyny wspólnik sprawuje nad ZGK GS kontrolę, polegającą na dominującym wpływie na 
cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej, co znajduje swoje 
odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki. Rada Nadzorcza spółki jako obligatoryjny organ w spółkach 
z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 10a, ustawy z 20.12.1996 o gospodarce 
komunalnej – Dz.U. 2019 poz. 712), składa się z 3 członków, wszyscy członkowie zostali powołani przez 
zgromadzenie wspólników, zgodnie z aktem zawiązania spółki (akt notarialny z dnia 26.3.2020 Rep. A nr 
1864/2020, akt notarialny z 6.4.2020 Rep. A nr 1933/2020 nadano nowe brzmienie aktu założycielskiego). Rada 
nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego 
prawa oraz postanowieniami aktu założycielskiego. Zgodnie z art. 10a ust. 6 ustawy o gospodarce komunalnej 
członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza, 
taka kompetencja została przewidziana również dla Rady Nadzorczej. Ponad 98 % działalności ZGK GS sp. 
z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego. Do zadań tych należą przede 
wszystkim: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, roboty związane z budową dróg i autostrad, 
roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, wykonywanie konstrukcji i pokryć 
dachowych, pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, malowanie i szklenie, odprowadzanie i 
oczyszczanie ścieków, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. W zamian za realizację zadań spółka otrzymuje 
od Gminy rekompensatę pieniężną lub pobiera od odbiorców opłaty, które to przychody stanowią ponad 98 % 
całkowitych przychodów spółki.W ZGK GS sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

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: 2020/S 123-302277

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
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
17/07/2020

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

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7743245598
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 11
Miejscowość: Staroźreby
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-440
Państwo: Polska
E-mail: zgk@starozreby.pl 
Tel.:  +49 242617168
Adres internetowy: www.bip.zgk.starozreby.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 703 050.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 702 824.07 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
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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:
24/07/2020
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