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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208787-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostróda: Usługi związane z odpadami
2017/S 104-208787

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
Osoba do kontaktów: Krystyna Dobkiewicz
14-100 Ostróda
Polska
Tel.:  +48 896422411
E-mail: dobkiewicz@czystesrodowisko.eu 
Faks:  +48 6423015
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.czystesrodowisko.eu

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: związek gmin

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z terenu Sektora V położonego na terenie
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego »Czyste Środowisko« z siedzibą w Ostródzie, transport
odebranych odpadów komunalnych i ich przekazanie do właściwej instalacji oraz świadczenie innych usług. ”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Sektor V –
Miasto Iława.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

mailto:dobkiewicz@czystesrodowisko.eu
http://www.czystesrodowisko.eu
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1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości,
która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – z terenu Sektora V położonego na terenie Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie, obejmującego gminy: Miasto Iławę i
transporcie odebranych odpadów
2. Odbiorem zostają objęte następujące odpady komunalne:
1) niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) oraz pozostałości z sortowania – odpady resztkowe (20 03
01);
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z podziałem na frakcje:
a) papier i tektura (20 01 01), opakowania z papieru i tektury (15 01 01),
b) metale (20 01 40),opakowania z metali (15 01 04),
c) tworzywa sztuczne (20 01 39), opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02),
d) zmieszane odpady opakowaniowe (150106)
e) opakowania wielomateriałowe (15 01 05),
f) szkło (20 01 02), opakowania ze szkła ( 15 01 07),
g) odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji (20 02 01, 20 01 08), odpady z targowisk (200302);
3) przeterminowane leki (20 01 31, 20 01 32);
4) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe (20 01 33, 200134);
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 23, 20 01 35, 20 01 36);
6) meble i odpady wielkogabarytowe (20 03 07);
7) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie (1701 01, 170102, 170103, 17
01 07, 17 01 80, 170201, 170202);
8) zużyte opony (16 01 03);
9) inne odpady nieulegające biodegradacji (200203);
10) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (200199);
11) 200138 drewno inne niż wymienione w 200137;
12) 200111 tekstylia;
13) 200110 odzież.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90511000, 90512000, 90513000, 90513100

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 5 324 328,67 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia



Dz.U./S S104
01/06/2017
208787-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 3 / 4

01/06/2017 S104
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 4

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Normy emisji spalin EURO IV. Waga 20
3. Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
SOA.271.11.2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 212-386947 z dnia 3.11.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

24.3.2017

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
KOMA OLSZTYN Sp. z o.o. ul. Towarowa 20a,
10-417 Olsztyn
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 4 929 933,96 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 5 324 328,67 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: 
liczbę lat: 3

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim: 
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386947-2016:TEXT:PL:HTML
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02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: środki ochrony prawnej określone w dziale VI
ustawy pzp przysługują wykonawcy, 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. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy pzp. Środkami ochrony prawnej są:
odwołanie zgodnie z art.180 ustawy pzp,
skarga do sądu zgodnie z art. 198 a ustawy pzp.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.5.2017
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