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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399227-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Zambrów: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2020/S 164-399227

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Zambrów
Miejscowość: Zambrów
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Halina Brulińska
E-mail: um@zambrow.pl 
Tel.:  +48 862712210
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zambrow.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 na terenie miasta Zambrów w latach 2021–2022.
Numer referencyjny: GK.271.5.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli 
nieruchomości, w granicach administracyjnych gminy miasta Zambrów, na nieruchomościach:
a) na których zamieszkują mieszkańcy;
b) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
— w budynkach, w których znajdują się lokale mieszkalne.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów;
b) wyposażenie w pojemniki i worki nieruchomości, o których mowa w pkt 1 oraz regularne dostarczanie worków 
na odpady selektywnie gromadzone w okresie obowiązywania umowy.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 8 777 143.02 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Zambrów.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli 
nieruchomości, w granicach administracyjnych gminy miasta Zambrów, na nieruchomościach:
a) na których zamieszkują mieszkańcy;
b) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
— w budynkach, w których znajdują się lokale mieszkalne.
Przez zagospodarowanie odpadów rozumie się przekazanie ich do instalacji przetwarzania lub 
unieszkodliwienie wraz z pokryciem przez Wykonawcę kosztów ich przyjęcia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania celem zagospodarowania wszystkich odebranych odpadów 
komunalnych do instalacji wskazanej w ofercie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przez 
zagospodarowanie odpadów rozumie się: przekazanie odebranych odpadów do Instalacji wskazanych w ofercie 
wraz z pokryciem przez Wykonawcę kosztów ich zagospodarowania. Zamawiający dopuszcza zmianę instalacji 
wskazanej w ofercie pod warunkiem, że zmiana instalacji wynika z okoliczności za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów;
b) wyposażenie w pojemniki i worki nieruchomości, o których mowa w pkt 1 oraz regularne dostarczanie worków 
na odpady selektywnie gromadzone w okresie obowiązywania umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość do instalacji komunalnej / Waga: 28
Kryterium jakości - Nazwa: Normy emisji spalin pojazdów / Waga: 12
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
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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: 2020/S 106-257016

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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie miasta Zambrów w latach 2021–2022

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/08/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie
Adres pocztowy: ul. Polowa 19
Miejscowość: Zambrów
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Kod pocztowy: 18-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 251 330.26 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/08/2020

25/08/2020 S164
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4


