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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567131-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Orzesze: Usługi związane z odpadami
2019/S 231-567131

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miasto Orzesze
Adres pocztowy: ul. św. Wawrzyńca 21
Miejscowość: Orzesze
Kod NUTS: PL22C
Kod pocztowy: 43-180
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alina Mika
E-mail: rzp@orzesze.pl 
Tel.:  +48 323248819
Faks:  +48 323248826
Adresy internetowe:
Główny adres: www.orzesze.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 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w mieście Orzesze (grudzień 2019 r. – grudzień 2020)
Numer referencyjny: WRZP.271.19.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:rzp@orzesze.pl
www.orzesze.pl
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Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości na terenie całego miasta
Orzesze, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1.12.2019 r. do 31.12.2020 r. w następującym
zakresie:
1) masa wszystkich odpadów przewidziana do odbioru i zagospodarowania przewidziana w niniejszym
zamówieniu wyniesie do 8 580 [Mg] (w okresie 13 miesięcy);
2) odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
3) odbiór i zagospodarowanie selektywnych odpadów komunalnych (szkło, papier, tworzywa sztuczne-metal-
opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji);
6) zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego elektrosprzętu (raz w roku w czasie
obowiązywania umowy);
7) zbiórka liści w okresie jesiennym (raz w roku w czasie obowiązywania umowy maks. 10 000 worków);
10) odbiór i zagospodarowanie odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 5 000 520.10 PLN / Najdroższa oferta: 5 000 520.10 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100
90512000
90511000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Orzesze

II.2.4) Opis zamówienia:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości na terenie całego miasta
Orzesze, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1.12.2019 r. do 31.3.2021 r. w następującym
zakresie:
1) masa wszystkich odpadów przewidziana do odbioru i zagospodarowania przewidziana w niniejszym
zamówieniu wyniesie do 10 560 [Mg] (w okresie 16 miesięcy);
2) odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
3) odbiór i zagospodarowanie selektywnych odpadów komunalnych (szkło, papier, tworzywa sztuczne-metal-
opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji);
4) doposażenie nieruchomości jednorodzinnych i kilkurodzinnych w pojemniki na popiół i żużel z palenisk
domowych;
5) doposażenie nieruchomości wielo- i kilku rodzinnych w pojemnikowe zestawy do segregacji odpadów (szkło,
papier, tworzywa sztuczne-metal-opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji);
6) zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego elektrosprzętu (raz w roku w czasie
obowiązywania umowy);
7) zbiórka liści w okresie jesiennym (raz w roku w czasie obowiązywania umowy maks. 10 000 worków);
8) zatrudnienie pracownika w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
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9) wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kontenery oraz pojemniki do zbierania
odpadów;
10) odbiór i zagospodarowanie odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
11) opracowanie i dostarczenie harmonogramów wywozu odpadów na wszystkie posesje zamieszkałe na
terenie miasta Orzesze.
Uwaga: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Kody CPV (...)
4. Podwykonawcy:
4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
4.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
4.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
4.4. Powierzenie Wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
4.5. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8
ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 PLN brutto.
5. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: specyfika usługi nie wymaga uwzględnienia w opisie przedmiotu
zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, sposób gospodarowania odpadami
uregulowana jest przepisami ustawowymi oraz uchwałą Rady Miejskiej Orzesze.
6. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności kierowców śmieciarek oraz pracowników obsługi
śmieciarek – operatorów, polegające na odbieraniu odpadów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Norma emisji spalin (EURO) / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji na uzasadnione reklamacje / 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
Termin realizacji zamówienia: od dnia 1.12.2019 r. do 31.12.2020 r.
1) Czas trwania umowy: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
2) Okres wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia 1.12.2019 r. do 31.12.2020 r.
3) Termin wyposażenia nieruchomości wskazanych przez Gminę w urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych – do dnia 1.12.2019 r.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 135-332556

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 nr: WRZP.272.23.2019

Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w mieście Orzesze (grudzień 2019 r. – grudzień 2020)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
30/10/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Piotra Skargi 87
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 41-706
Państwo: Polska
E-mail: przetarg.sosnowiec@remondis.pl 
Adres internetowy: www.remondis-polska.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Członek konsorcjum: „Komart” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 7
Miejscowość: Knurów

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332556-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:przetarg.sosnowiec@remondis.pl
www.remondis-polska.pl
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Kod NUTS: PL229
Kod pocztowy: 44-194
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@komart.pl 
Tel.:  +48 322351183
Adres internetowy: www.komatr.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 355 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 5 000 520.10 PLN / Najdroższa oferta: 5 000 520.10 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
NA dzień składania ofert i zawierania umowy nie był znany zakres i nie była znana wartość zamówienia
udzielana podwykonawcom.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800/03
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800/03
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
3. Odwołanie
a) 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 Pzp.

mailto:sekretariat@komart.pl
www.komatr.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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b) 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.
c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
d) 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.
4. Terminy na wniesienie odwołania
a) 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 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.
b) 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:
— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się:
— 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.
d) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
— 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji
bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
e) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
f) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
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Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800/03
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2019

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

