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Usługi - 2041-2019
03/01/2019

S2

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

I. II. IV. V. VI.
Polska-Zakopane: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania
i usługi ekologiczne
2019/S 002-002041
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miasta Zakopane
000654948
ul. Kościuszki 13 pokój nr 8
Zakopane
34-500
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Grzyb Biuro ds. zamówień publicznych
Tel.: +48 182020448
E-mail: przetargi@zakopane.eu
Faks: +48 182020448
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zakopane.pl
Adres profilu nabywcy: www.zakopane.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:
Odbiór i zagospodarowanie wszystkich stałych odpadów komunalnych z
nieruchomosci na ktorych nie zamieszkują mieszkańcy a na których powstaja
odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Zakopane
Numer referencyjny: BZP.271.61.2018
II.1.2) Główny kod CPV
90000000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest:a) odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych
odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne na terenie
Gminy Miasto Zakopane, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz
odpadów gromadzonych w sposób selektywny w szczególności m.in.: papier,
metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady
komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji i odpady zielone, oraz inne odpady wytworzone na nieruchomości,
w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. b) odbiór i zagospodarowanie całej
masy stałych odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na
których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy
a na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Miasto Zakopane
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 015 556.26 PLN
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90511000
90514000
90533000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasta Zakopane
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
a) odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów komunalnych
przekazanych przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasto
Zakopane, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
gromadzonych w sposób selektywny w szczególności m.in.: papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne
ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i
odpady zielone, oraz inne odpady wytworzone na nieruchomości, w okresie od
1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
b) odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów komunalnych
przekazanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
oraz z nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie
zamieszkują mieszkańcy a na których powstają odpady komunalne, na terenie
Gminy Miasto Zakopane, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz
odpadów gromadzonych w sposób selektywny w szczególności m.in.: papier,
metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady
komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji i odpady zielone, oraz inne odpady wytworzone na nieruchomości,
w okresie od 1.1.2019 r. do 31.3.2019 r
1. Ogólna ilość odpadów komunalnych przewidywaną do odebrania i
zagospodarowania
a) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. z nieruchomości na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne na terenie
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Gminy Miasto Zakopane:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 5 300 Mg
— selektywnie zebrane odpady komunalne 1 200 Mg
b) w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. z nieruchomości zamieszkują
mieszkańcy oraz z nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy a
w części nie zamieszkują mieszkańcy a na których powstają odpady komunalne na
terenie Gminy Miasto Zakopane:
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2 800 Mg
— selektywnie zebrane odpady komunalne 715 Mg
Wskazane ilości odpadów komunalnych, stanowią wartość przybliżoną wyliczoną
według ilości odpadów zebranych w latach poprzednich (z uwzględnieniem
przewidywanego wzrostu ilości odpadów). Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do
wyliczeń z lat poprzednich, w zależności od faktycznych potrzeb bez prawa
Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba pojazdów przy pomocy których wykonawca
będzie świadczyć usługi objęte zamówieniem,spełniających wymóg emisji spalin
co najmniej normy EURO 5 przez pojazd / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia o którym mowa w art.
67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. dotychczasowemu wykonawcy usług, w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych
usług tj. odbiór i zagospodarowanie.
— wszystkich stałych odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, na terenie
Gminy Miasto Zakopane i wszystkich stałych odpadów komunalnych z
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na których
w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy a na
których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Miasto Zakopane, których
łączna wartość oszacowana została na kwotę nie przekraczającą 5 % wartości
zamówienia podstawowego.
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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 197-445641
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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
V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/12/2018
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: tak
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
ul. Szymony 17 a
Zakopane
34-500
Polska
Kod NUTS: PL218
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiebiorstwo Uslug Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.
os. Rzeka 133
Tylmanowa
34-451
Polska
Kod NUTS: PL218
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 714 778.45 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 951 327.43 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
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2018
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