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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Mikołów
276257630
Rynek 16
Mikołów
43-190
Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Żurek
Tel.: +48 323248500
E-mail: zam@mikolow.eu
Faks: +48 323248400
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mikolow.eu
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:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z obszaru Gminy Mikołów w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
Numer referencyjny: PN-58/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne na terenie gminy Mikołów.

2/5

1.2. Powierzchnia gminy Mikołów wynosi 81 km 2. Ilość mieszkańców gminy Mikołów na koniec 2017 r.
wynosiła 39.133. W oparciu o złożone deklaracje ilość osób zamieszkujących w gminie według stanu na dzień
31.12.2017 r. wynosiła 37.040. Na podstawie załącznika nr B ustalono długość dróg, przy których zlokalizowane
są nieruchomości do obsługi w ramach systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ogółem
długość dróg wynosi 251,3 km.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 747 312.06 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Mikołów

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przekazanych przez
właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) papier (w tym karton),
c) szkło,
d) metale,
e) tworzywa sztuczne,
f) opakowania wielomateriałowe,
g) odpady zielone,
h) popiół i żużel paleniskowy,
i) przeterminowane leki i chemikalia,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
m) odpady budowlane i rozbiórkowe,
n) zużyte opony,
o) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
1.4. Przedmiot zamówienia winien być realizowany:
a) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,
b) niezależnie od utrudnień wynikających z dojazdu do nieruchomości,
c) niezależnie od warunków atmosferycznych.
1.5. Szacunkowa liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne wynosi 7.788, w tym:
a) nieruchomości zamieszkałe: 6.777 (w tym: jednorodzinne – 6.599, wielorodzinne – 178),
b) nieruchomości mieszane: 254 (w tym: mieszane jednorodzinne – 188, mieszane wielorodzinne – 66),
c) nieruchomości niezamieszkałe: 757 (w tym: Rodzinne Ogródki Działkowe - 10).
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Wykaz nieruchomości objętych systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy
Mikołów zawiera załącznik nr C.
Powyższe dane nie uwzględniają powstawania nowych osiedli, ulic i budynków mieszkalnych, jak również
nie uwzględniają likwidacji budynków i zmian liczby mieszkańców w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
Wszystkie nowo powstające nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe powinny być objęte usługą odbioru i
zagospodarowania odpadów.
1.6. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania od właścicieli
nieruchomości w okresie realizacji usługi wynosi 19.266 Mg. Szacunkowe ilości poszczególnych frakcji
odpadów przeznaczonych do odebrania i zagospodarowania w okresie trwania umowy zawiera załącznik nr D.
Wykonawca zobowiązany jest odbierać całą masę odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
1.7. Szacunkowa ilość pojemników i kontenerów na zmieszane odpady komunalne 11.728 szt. Ilość pojemników
i kontenerów z podziałem na poszczególne pojemności przedstawia tabela 1.
Pojemność pojemnika/kontenera w litrach - ilość:
110/120 - ilość 8.903, 240- ilość 1.770, 360 - ilość 43, 660 - ilość 31, 770 - ilość 7, 1100 - ilość 964, 5000 - ilość
2, 7000 - ilość 8, 10000 - ilość 0.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki A,B,C,D,G,H,I,J do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość śmieciarek o dopuszczalnej masie całkowitej od 15 Mg do 28 Mg spełniających
europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 5 lub EURO 6 / Waga: 20 pkt
Kryterium jakości - Nazwa: Przeprowadzenie akcji edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania
odpadami komunalnymi / Waga: 20 pkt
Cena - Waga: 60 pkt

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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 179-405818

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
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Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z obszaru Gminy Mikołów w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
18/12/2018

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
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Remondis Górny Śląska Sp. z o.o. - Lider konsorcjum
6410012603
ul. Piotra Skargi 228
Ruda Śląska
41-706
Polska
Tel.: +48 322938063
E-mail: przetarg.sosnowiec@remondis.pl
Faks: +48 322938079
Kod NUTS: PL228
Adres internetowy: www.remondis-polska.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Komart Sp. z o.o.
6310000078
ul. Szpitalna 7
Knurów
44-194
Polska
Tel.: +48 322351183
E-mail: sekretariat@komart.pl
Kod NUTS: PL229
Adres internetowy: www.komart.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 231 861.11 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 747 312.06 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
10 dni od dnia przesłania informacji drogą elektroniczna o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia.
15 dni od dnia przesłania informacji inną drogą o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia.
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania,w
takisposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Sprawy merytoryczne
odwołań reguluje Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2018

