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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 Sędziszów Małopolski
ul. Rynek 1
Sędziszów Małopolski
39-120
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Kubacka
Tel.:  +48 177453639
E-mail: m.kubacka@sedziszow-mlp.pl 
Faks:  +48 172216313
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.sedziszow-mlp.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/sedziszowmalopolski

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, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich
nieruchomościach,na których zamieszkują mieszkańcy,położonych w granicach administr. Gminy Sędziszów
Młp.
Numer referencyjny: PPiZP.271.20.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90533000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i
zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach
administracyjnych Gminy Sędziszów Małopolski w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

mailto:m.kubacka@sedziszow-mlp.pl
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2. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w tzw. nieruchomościach nie
zamieszkałych (szkoły, firmy, hotele, szpitale, itp.).
3. System odbierania odpadów komunalnych obejmuje frakcje określone w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku w Gminie Sędziszów Małopolski przyjętym uchwałą Nr VII/91/19 Rady Miejskiej w Sędziszowie
Małopolskim z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie
Sędziszów Małopolski.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 128 129.63 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Sędziszów Małopolski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i
zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach
administracyjnych Gminy Sędziszów Małopolski w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
2. Zamawiający przewiduje, że przedmiotem zamówienia objęta zostanie szacunkowa ilość odpadów podana
poniżej, dotycząca:
1) odpadów niesegregowanych (zmieszanych) przewidzianych do odebrania, transportu i zagospodarowania w
ilości 1 500 Mg,
2) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych przewidzianych do odebrania, transportu i zagospodarowania
w ilości 340 Mg,
3) odpadów biodegradowalnych przewidzianych do odebrania, transportu i zagospodarowania - 25 Mg,
4) odpadów zbieranych podczas zbiórki obwoźnej z terenu każdego sołectwa i osiedla przewidziana do
odebrania, transportu i zagospodarowania:
- 2,5 Mg odpadów wielkogabarytowych,
- 0,75 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- 1,5 Mg zużytych opon (od samochodów osobowych),
- 0,25 Mg farb, lakierów i rozpuszczalników.
3. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w tzw. nieruchomościach nie
zamieszkałych (szkoły, firmy, hotele, szpitale, itp.).
4. System odbierania odpadów komunalnych obejmuje frakcje określone w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku w Gminie Sędziszów Małopolski przyjętym uchwałą Nr VII/91/19 Rady Miejskiej w Sędziszowie
Małopolskim z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie
Sędziszów Małopolski.
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5. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości określa uchwała Nr VII/92/19 Rady Miejskiej w Sędziszowie
Małopolskim z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ – „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia”. Podpisany załącznik Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą.
6. Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje o przedmiocie
zamówienia co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę
przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności
na miejscu wykonywania usług.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług
związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości do 400 000 zł.
Zamówienie udzielone zostanie w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z warunkami zamówienia
podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone w jednym lub kilku zamówieniach, w przypadku gdy wystąpi
taka potrzeba oraz gdy Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na jego realizację.
Dokładny zakres i warunki zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług oraz związane z tym
terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: EDUKACJA / Waga: 40
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 195-474211

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:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:474211-2019:TEXT:PL:HTML
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Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich
nieruchomościach,na których zamieszkują mieszkańcy,położonych w granicach administr. Gminy Sędziszów
Młp.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/12/2019

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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. 3 Maja 11, 39-120 Sędziszów
Małopolski (Lider Konsorcjum)
ul. 3 Maja 11
Sędziszów Małopolski
39-120
Polska
Tel.:  +48 172216684
E-mail: pgkim@pgkim-sedziszow-mlp.pl 
Faks:  +48 172216684
Kod NUTS: PL823
Adres internetowy: www.pgkim-sedziszow.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
DEZAKO Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)
ul. Kościuszki 30
Dębica
39-200
Polska
Tel.:  +48 146834028
E-mail: sekretariat@dezako.pl 
Faks:  +48 146834028
Kod NUTS: PL823
Adres internetowy: www.dezako.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 805 370.37 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 128 129.63 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:pgkim@pgkim-sedziszow-mlp.pl
www.pgkim-sedziszow.pl
mailto:sekretariat@dezako.pl
www.dezako.pl
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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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI ustawy Pzp – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w
sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują
Wykonawcom, 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. 2. Odwołanie
wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej Podstawę
jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy, albo w terminie 15 dni
– jeżeli korzystano z innych środków.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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