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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 Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa
ul. Białostocka 7
Wasilków
16-010
Polska
Osoba do kontaktów: Stanisław Barchanowicz
Tel.: +48 857185400-22
E-mail: s.barchanowicz@wasilkow.pl
Faks: +48 857185700
Kod NUTS: PL343
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wasilkow.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.wasilkow.pl/
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 i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych znajdujących się w
granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
Numer referencyjny: BGGN.271.14.2016

II.1.2)

Główny kod CPV
90513100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie wskazanych w zakresie zamówienia odpadów komunalnych ze
wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wasilków i
zagospodarowanie odebranych odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest do odebrania i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych
przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych.
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Na terenie Gminy Wasilków obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów
komunalnych.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 824 064.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 368 000.00 PLN brana pod uwagę

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90500000
90533000
90514000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wasilków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie wskazanych w zakresie zamówienia odpadów komunalnych
zewszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wasilków
izagospodarowanie odebranych odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest do odebrania i zagospodarowania całej ilości odpadów
komunalnychprzekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych.
Na terenie Gminy Wasilków obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki
odpadówkomunalnych.
Zamówienie obejmuje:
1) systematyczne odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy,zgodnie z harmonogramem i częstotliwością wywozu, zebranych w pojemnikach, workach i
kontenerach, tj.:
- odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), tzw. odpadów „mokrych”,
- odbieranie odpadów segregowanych łącznie jako tzw. odpady „suche”, tj.:
• papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.);
• odpady opakowaniowe ze szkła;
• opakowania wielomat....

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
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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: 2016/S 212-386180

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:
30/01/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
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
Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami "Czyste Środowisko" Sp. z o.o.
Studzianki, ul. Spółdzielcza 11
Wasilków
16-010
Polska
Tel.: +48 857104481
Kod NUTS: PL343
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 133 376.07 PLN
Najtańsza oferta: 824 064.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 368 000.00 PLN brana pod uwagę

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
Krajowa Izba Odwoławcza
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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 wnosi się 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.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2017

