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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Przecław
ul. Kilińskiego 7
Przecław
39-320 Przecław
Polska
Osoba do kontaktów: Dawid Pas, Dorota Strzelczyk
Tel.: +48 175813119
E-mail: urzadmiejski@przeclaw.org
Faks: +48 175813116
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bipgminaprzeclaw.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 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie Gminy Przecław w 2020r
Numer referencyjny: IR.271.53.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90510000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na odbieraniu każdej ilości odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław oraz ich
zagospodarowanie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
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2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –wypoczynkowe;
3) zapewnienie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych obejmujących: papier, metale, tworzywa
sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady;
4) organizację co najmniej jednego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy
Przecław:
a) umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy Przecław,
b) zapewniający przyjmowanie i zagospodarow
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000
90511000
90500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Przecław

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na odbieraniu każdej ilości odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław oraz ich
zagospodarowanie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –wypoczynkowe;
3) zapewnienie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych obejmujących: papier, metale, tworzywa
sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady;
4) organizację co najmniej jednego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy
Przecław:
a) umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy Przecław,
b) zapewniający przyjmowanie i zagospodarowanie dostarczonych do PSZOK-u selektywnie zebranych
odpadów komunalnych, takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności
igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i
innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów tekstyliów i odzieży oraz bioodpady,
c) zorganizowanie i prowadzenie PSZOK-u najpóźniej od 10.01.2020 r.,
d) wyposażenie PSZOK-u w miejsca, pojemniki i kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
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e) przyjmowanie wskazanych odpadów będzie następowało bez pobierania dodatkowej opłaty w wyznaczonym
limicie,
f) za dodatkową opłatą w PSZOK przyjmowane będą odpady: folii, sznurka oraz opon, powstających
w gospodarstwach rolnych Gminy Przecław, a także odpady remontowo - budowlane i zużyte opony
samochodowe poza ustalonym limitem,
g) PSZOK będzie otwarty co najmniej od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 -18:00 oraz w soboty od 8:00 do
14:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
h) prowadzenie „Ewidencji mieszkańców Gminy Przecław, przekazujących do PSZOK selektywnie zebrane
odpady komunalne”, obejmujące co najmniej takie dane jak:
imię i nazwisko osoby przekazującej odpady selektywne,
adres nieruchomości z której odpady pochodzą,
rodzaj przekazanych frakcji odpadów oraz ich ilości,
datę ich przekazania.
Wydruk /kserokopia ww. ewidencji przekazywana będzie do urzędu w formie papierowej lub elektronicznej za
każdy miesiąc do 10 dnia kolejnego miesiąca,
i) umożliwienie w PSZOK mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przecław bezpłatnego
odbioru:
pojemników do zbiórki nieselektywnej odpadów komunalnych wraz z kompletem worków do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, na podstawie wystawionego zlecenia przez Urząd Miejski w Przecławiu,
worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych –w zależności od potrzeb mieszkańców;
5) transport odebranych odpadów komunalnych do instalacji odpadów komunalnych;
6) organizację raz w roku odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon z samochodów osobowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z wyznaczonych miejsc w każdej z miejscowości Gminy
Przecław;
7) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w urządzenia do nieselektywnego i selektywnego zbierania
odpadów komunalnych i ustawienie/wydanie pojemników/worków do segregacji:
a) Wykonawca w czasie trwania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w
urządzenia do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz w urządzenia do
selektywnej zbiórki odpadów (tj. pojemniki, kontenery, worki), które muszą spełniać wymagania określone w
Regulaminie utrzymania czystości i porzą
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
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
Ewentualne zamówienie będzie polegało na powtórzeniu usług będących przedmiotem niniejszego
postępowania. Wartość takiego zamówienia może wynieść do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Kryteria udzielenia zamówienia:
Cena brutto - 60 %,
Termin płatności faktury: 30%,
Przygotowanie ulotek: 10%
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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: 2019/S 187-455185

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 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie Gminy Przecław w 2020r
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-132696

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Zamawiający Gmina Przecław informuje, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) unieważnia postępowanie
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2020r”.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 1 242 000,00
zł brutto. W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta w kwocie 2 098 448,69 zł.
Wobec powyższego oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.: +48 224587801
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 (adres jak w pkt VI.4.1)
Warszawa
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga
do sądu. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 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. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do
Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie w
postępowaniu wnosi się w następujących terminach: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. b) odwołanie wobec
treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. c)
odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) 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. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego
dla siedziby zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej
wniesieniem.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/11/2019

