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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220074-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Łapy: Usługi związane z odpadami
2019/S 091-220074
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Łapy
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
Łapy
18-100
Polska
Osoba do kontaktów: Damian Porowski
Tel.: +48 857152251
E-mail: przetargi@um.lapy.pl
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.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 zamieszkałych na terenie
gminy Łapy
Numer referencyjny: G.7031.3.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
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— odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Łapy,
— zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i odbiór odpadów
komunalnych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 900 000.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90511200
90533000
90513100
90512000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Łapy

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
— odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Łapy,
— zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i odbiór odpadów
komunalnych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), przy uwzględnieniu, iż:
a) Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łapy, wykonawca zobowiązany będzie
zagospodarować (odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu) zgodnie z: Uchwałą nr
XXXII/280/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19.12.2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki
Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022” oraz Uchwałą nr XXXII/281/16 Sejmiku Województwa
Podlaskiego z dnia 19.12.2016 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Podlaskiego” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4916), w zakresie regulacji dla Regionu Zachodniego, co
oznacza, że zebrane na terenie Gminy Łapy odpady komunalne winny trafić do wskazanych w tych uchwałach
regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
b) W przypadku frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, wykonawca
zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku, unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z 27.4.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992
z późn. zm.).
2. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami m.in.:
— ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1454 z późn. zm.),
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— uchwały nr XXXII/280/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19.12.2016 r. w sprawie uchwalenia
„Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022,
— uchwały nr XXXII/281/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19.12.2016 r. w sprawie wykonania
„Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4916),
— uchwały nr XIV/115/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30.10.2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapy (Dz. Urz.Woj. Podl. Z 2015 r. poz.3557 z późń. zm),
— oraz wszelkich innych ustaw i aktów wykonawczych związanych z odpadami komunalnymi.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy zakres usług tj. dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych (D) /
Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych (N) / Waga: 20
Cena - Waga: 60

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
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 041-093061

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:
30/04/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
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Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
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: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Żwirki i Wigury 65
Łapy
18-100
Polska
Kod NUTS: PL841
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 900 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 810 000.00 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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 wnosi się:
1) 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;
2) 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:
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1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się:
1) 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;
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2019
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