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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248257-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowa Dęba: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2019/S 102-248257
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Nowa Dęba
1820044
ul. Rzeszowska 3
Nowa Dęba
39-460
Polska
Osoba do kontaktów: UMiG Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3
Tel.: +48 158462671
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Faks: +48 158462671
Kod NUTS: PL824
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nowadeba.pl
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 transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Gminy Nowa Dęba
Numer referencyjny: GKS.6232.40.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy (w tym zamieszkałych sezonowo) (zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2) położonych na
terenie Gminy Nowa Dęba (należy przez to rozumieć teren Miasta i Gminy Nowa Dęba).
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Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy należy odebrać każdą ilość odpadów
komunalnych.
W przypadku odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych – nie więcej niż 2 pojemniki/worki o
pojemności 120 L, a w przypadku zużytych opon nie więcej niż 4 szt. na rok z danej nieruchomości podczas
jednorazowego odbioru odpadów komunalnych.
2. Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi harmonogram wywozu odpadów z
terenu Gminy Nowa Dęba, zgodny z uchwalonym Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie
Gminy, który po zatwierdzeniu przez Gminę należy dostarczyć w formie ulotki właścicielom oraz zarządcom
nieruchomości przed pierwszym odbiorem odpadów komunalnych.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 065 900.00 EUR

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90530000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824

II.2.4)

Opis zamówienia:
.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy (w tym zamieszkałych sezonowo) (zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2) położonych na
terenie Gminy Nowa Dęba (należy przez to rozumieć teren Miasta i Gminy Nowa Dęba).
Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy należy odebrać każdą ilość odpadów
komunalnych.
W przypadku odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych – nie więcej niż 2 pojemniki/worki o
pojemności 120 L, a w przypadku zużytych opon nie więcej niż 4 szt. na rok z danej nieruchomości podczas
jednorazowego odbioru odpadów komunalnych.
2. Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi harmonogram wywozu odpadów z
terenu Gminy Nowa Dęba, zgodny z uchwalonym Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie
Gminy, który po zatwierdzeniu przez Gminę należy dostarczyć w formie ulotki właścicielom oraz zarządcom
nieruchomości przed pierwszym odbiorem odpadów komunalnych. Opracowany harmonogram musi być
bezwzględnie przestrzegany.
3. Odpady komunalne należy odbierać sprzed posesji w terminie podanym w harmonogramie wywozu odpadów
z terenu Gminy Nowa Dęba, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku.
4. W miejscach, gdzie dojazd samochodu odbierającego odpady komunalne jest niemożliwy odpady komunalne
należy odbierać z wyznaczonego miejsca, po wcześniejszym uzgodnieniu z zainteresowanymi mieszkańcami i
pisemnym zatwierdzeniu skrócenia trasy odbioru przez burmistrza.
5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do
wykonywania niżej wymienionych usług:
1) odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,
2) odbioru następujących frakcji selektywnie zebranych odpadów:
— papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, tekstylia,
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— szkło, opakowania ze szkła,
— metale, opakowania z metalu,
— tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
— opakowania wielomateriałowe,
— odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone), odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
3) odbioru odpadów komunalnych zgromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
4) transportu odebranych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów określonej dla regionu
północnego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, wskazanej w obowiązującej
uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Podkarpackiego, tj. Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
ul. Centralny Okręg Przemysłowy, 37-450 Stalowa Wola.
5) Dopuszcza się przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów
komunalnych do innej niż wskazana Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów, instalacji odzysku i
unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia
14.12.2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701).
6) Zmiana wskazanego miejsca zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych nie stanowi zmiany
umowy, jeżeli wykonawca uzyskał pisemną zgodę Gminy na zmianę tego miejsca.
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
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z
następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 prawa zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia
Z wolnej ręki, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi
jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące
zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna
osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez
zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje
kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
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W związku z powyższym zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki, ponieważ Gmina Nowa
Dęba posiada 100 % udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej
Dębie; ponad 90 % działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej
Dębie dotyczy wykonywania zadań na rzecz Gminy Nowa Dęba; w Spółce nie ma udziału kapitału prywatnego.
Zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454), który
dopuszcza udzielenie przez Gminę zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy bez konieczności organizowania przetargu, Gmina korzysta
z tej możliwości.
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

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: 2018/S 234-435810

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2)
Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22/05/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie
ul. Leśna 1
Nowa Dęba
39-460
Polska
Tel.: +48 158462641
E-mail: biuro@pgkim.nowadeba.pl
Faks: +48 158462546
Kod NUTS: PL824
Adres internetowy: www.pgkim.nowadeba.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 490 315.52 PLN

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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, 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 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
4. 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. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Szczegółowe kwestie odnoszące się do postępowania odwoławczego przedstawione są rozdziale 2 ustawy z
dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2019

28/05/2019
S102
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/5

