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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2441-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecinek: Usługi związane z odpadami
2018/S 002-002441

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Szczecinek
pl. Wolności 13
Osoba do kontaktów: Anna Mista
78-400 Szczecinek
Polska
Tel.:  +48 943714127
E-mail: urzad@um.szczecinek.pl 
Faks:  +48 943740254
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szczecinek.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie
miasta Szczecinek w terminie 2.1.2018–31.12.2018 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Szczecinek
Kod NUTS PL427

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

mailto:urzad@um.szczecinek.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie miasta Szczecinek zgodnie z przepisami, w zakresie:
1.1. odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny pochodzących od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych tj. takich, w skład których wchodzą części zamieszkałe i
niezamieszkałe, na terenie miasta Szczecinek,
1.2. transportu i przekazania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wardyniu Górnym (Międzygminne
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym) dla regionu wschodniego, zgodnie z
Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016–2022 z uwzględnieniem
perspektyw na lata 2023–2028, będącej Spółką Prawa Handlowego, której udziałowcami są wyłącznie gminy z
regionu wschodniego utworzonego w uchwale Nr XVIII/322/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z
dnia 27.12.2016 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2016–2022 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2023–2028 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z
2017 r. poz. 445, z późn.zm.).
1.3. przekazania pozostałych komunalnych odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny do
instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa
w art. 17 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) lub samodzielnego
zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, i zasadą bliskości,
1.4. opróżniania pojemników na baterie i akumulatory ustawionych w obiektach użyteczności publicznej oraz
innych miejscach publicznych, a także pojemników na przeterminowane lekarstwa ustawionych w aptekach,
1.5. przeprowadzania zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego,
1.6. wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w pojemniki na odpady komunalne zmieszane
oraz pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny w okresie obowiązywania
umowy na wykonanie zamówienia:
— szkło,
— papier i tektura,
— tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
— odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90511000, 90511200, 90513100, 90512000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 750 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
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1. Cena oferty. Waga 60
2. Czas na realizację zgłoszonej reklamacji. Waga 10
3. Dodatkowe interwencyjne odbiory odpadów wielkogabarytowych. Waga 30

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
K.7031.3.1.2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 211-439524 z dnia 3.11.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: K.7031.3.1.2017
Nazwa: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie
miasta Szczecinek w terminie 2.1.2018–31.12.2018 r.
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

19.12.2017

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Cieślaka 6c
78-400 Szczecinek
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 2 997 935,42 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 2 750 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: 
liczbę lat: 1

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót
budowlanych, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

VI.3) Procedury odwoławcze

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439524-2017:TEXT:PL:HTML
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VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.1.2018


