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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
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: Ewa Matera, 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)

Wspólne zamówienie

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, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania
odpadówKomunalnych przy ul. Dzieńdziela 44 w Mikołowie w okresie od 1.1.2018 do 31.12.2018.
Numer referencyjny: PN-49/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK ul. Dzieńdziela 44 w
Mikołowieodpadów:
Frakcja, ilość ton:
200201 Odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) 1800 t
150101 Opakowania z papieru i tektury 40 t
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150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 45 t
200307 Odpady wielkogabarytowe 400 t
170604 Materiały izolacyjne inne niż w170601 i170603 10 t
160103 Zużyte opony 20 t
170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementówwyposażenia inne niż w170106 1020 t
170380 Odpadowa papa 100 t
150107 Opakowania ze szkła 15 t
170202 Szkło 20 t
200127 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 6t
200199 Inne frakcje zbierane w sposób selektywny 30 t
200132 Leki inne niż w 200131 0,5 t
200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 200 t
200134 Baterie akumulatory inne niż w200133 0,5 t
200140 Metale 1 t.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 096 345.00 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:
Zamawiający zastrzega, że podana masa odpadów do odebrania i zagospodarowania należy traktować jako
szacunkową, uzależniona ona będzie od potrzeb występujących w tym zakresie na terenie PSZOK-a i może
ulec zmianie.
2.Transport odpadów odbywać się będzie następującymi pojazdami:
a)samochody ciężarowe o masie całkowitej do 24 t, wyposażone w hakowy system załadowczy, przystosowane
do załadunku, rozładunku i transportu kontenerów o pojemności od 12 do 36 m³,
b)samochody ciężarowe o masie całkowitej do 24 t, wyposażone w bramowy system załadowczy (tzw.
bramowiec), przystosowane do załadunku, rozładunku i transportu kontenerów o pojemności do 7 m³,
c)samochód ciężarowy o masie całkowitej do 3,5 t, przystosowany do transportu oraz ręcznego załadunku i
rozładunku odpadów z metalu oraz odpadów takich jak: przeterminowane lekarstwa, farby, lakiery, żywice
i lepiszcza, gwarantujący bezpieczny przewóz wyżej wymienionych odpadów, szczelny, aby uniemożliwić
przedostanie się odpadów na zewnątrz,
d)śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej do 28 ton przystosowana do obsługi pojemników o pojemności
od 240l do 1100l.
3.Czynności objęte przedmiotem umowy wykonywane będą na podstawie zleceń przekazywanych drogą
elektroniczną przez Zamawiającego na adres Wykonawcy. Czas realizacji zlecenia nie może być dłuższy
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niż 72godzin od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek do każdorazowego
informowania Zamawiającego o otrzymaniu zlecenia i przybliżonym terminie jego realizacji.
4.Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania usługi po uzgodnieniu z Zamawiającym dostarczy na teren
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul.Dzieńdziela 44 kontenery i pojemniki do gromadzenia
odpadów dostarczanych przez mieszkańców. Ilość kontenerów oraz pojemników będzie ustalana na bieżąco
w zależności od potrzeb. Maksymalna ilość ustawionych kontenerów i pojemników będzie wynosiła: kontenery
o poj.7 m³-4 szt., w tym 1 szt. szczelny, zamykany przeznaczony na popiół i żużel paleniskowy, o poj.12 m³ -2
szt., o poj.36 m³ -3 szt., pojemniki o poj. 0,24 m³ -35 szt.
5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zapełnionych kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów z
jednoczesnym podstawieniem w tym samym dniu pustych kontenerów, aby zapewnić Zamawiającemu ciągłą i
nieprzerwaną możliwość załadunku odpadów.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w
instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której
mowa w art.17 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (t.j. Dz.U.2016 r.,poz.1987 z późn zm.).
7. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowywania odpadów zielonych w regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów(RIPOK) w ramach Regionu III gospodarki odpadami komunalnymi, określonej w
uchwale V/37/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z 24.4.2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki
odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016–2022 z ewentualnymi zmianami uchwały.
W przypadku, gdy regionalna instalacja do przetwarzania odpadów uległa awarii i nie może przyjmować
odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów we właściwej instalacji zastępczej
określonej w stosownej uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego. O tym przypadku Wykonawca niezwłocznie
pisemnie powiadamia Zamawiającego.
8.Wykonawca zobowiązuje się osiągnąć, w stosunku do masy odebranych odpadów komunalnych w ramach
niniejszej umowy, poziom odzysku, przygotowania do ponownego przetworzenia oraz recyklingu określone w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14.12.2016 w spr.poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.z 2016 poz.2167).
9. Wykonawca zobowiązuje się osiągnąć, w stosunku do masy odebranych odpadów komunalnych w
ramach niniejszej umowy, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji o
przekazywanych do składowania określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość pojazdów spełniających EURO 5 lub 6 / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość akcji promujących selektywną zbiórkę odpadów / Waga: 10
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
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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: 2017/S 154-319761

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:
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania odpadów
Komunalnych przy ul. Dzieńdziela 44 w Mikołowie w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
09/11/2017

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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o.
6410012603
Piotra Skargi 87
Ruda Śląska
41-706
Polska
Tel.: +48 322422110
Kod NUTS: PL228
Adres internetowy:www.remondis.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 128 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 096 345.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1.W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie, albo w terminie 15
dni,jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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2. Odwołanie od treści ogłoszenia o zamówieniu oraz od postanowień siwz w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w DzU UE, lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec innych czynności niż powyżej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub, przy
zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
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.
Sprawy merytoryczne odwołań reguluje Dział VI ustawy pzp.
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

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:
10/11/2017

