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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317169-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowa Dęba: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2019/S 129-317169

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
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.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 transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne z terenu Gminy Nowa Dęba
Numer referencyjny: RL.271.12.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:gmina@nowadeba.pl
http://www.nowadeba.pl
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I. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Nowa Dęba (należy
przez to rozumieć teren Miasta i Gminy Nowa Dęba).

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 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511300
90510000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01,
2) odbiór następujących frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych:
— papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, tekstylia kod 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11. 15 01 01,
— szkło, opakowania ze szkła, kod 20 01 02, 15 01 07,
— metale, opakowania z metalu, kod 20 01 40, 15 01 04,
— tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 02,
— opakowania wielomateriałowe kod 15 01 05,
— odpady ulegające biodegradacji kod 20 02 01 (odpady zielone), odpady kuchenne ulegające biodegradacji:
kod 20 01 08,
3) odbiór odpadów pochodzących z likwidacji „dzikich wysypisk” na pisemne zgłoszenie Zamawiającego wciągu
3 dni roboczych od zgłoszenia. Uwaga – koszt odbioru i zagospodarowania odpadów jw. powinien zostać
wkalkulowany w wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający podaje szacunkową ilość odpadów zebranych
podczas likwidacji „dzikich wysypisk”. W zgłoszeniu Zamawiający określi miejsce odbioru odpadów. Ilość
zebranych odpadów pochodzących z likwidacji „dzikich wysypisk” na terenie gminy Nowa Dęba wynosiła w

2013 r. – 48,1 m3, w 2014 r. – 34,65 m3, w 2015 r. – 28,20 m3, w 2016 r. – 32,76 m3, w 2017 r. – 110,85 m3, w

2018 r. – 20,16 m3.
4) transport odebranych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów wskazanej 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, POLSKA.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert:
a. Cena oferty (brutto) – waga kryterium – 60 %,
b. Termin płatności faktur – waga kryterium – 40 %

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: 2019/S 110-268727

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 transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne z terenu Gminy Nowa Dęba

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/07/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Leśna 1
Nowa Dęba
39-460
Polska
Tel.:  +48 158462641
E-mail: biuro@pgkim.nowadeba.pl 
Kod NUTS: PL824
Adres internetowy: www.pgkim.nowadeba.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268727-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:biuro@pgkim.nowadeba.pl
www.pgkim.nowadeba.pl


Dz.U./S S129
08/07/2019
317169-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 4 / 5

08/07/2019 S129
https://ted.europa.eu/
TED

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

4 / 5

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 638 706.48 PLN
Najtańsza oferta: 688 176.00 PLN / Najdroższa oferta: 688 176.00 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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
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 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

www.uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2019

www.uzp.gov.pl

