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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:7747-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowa Dęba: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2019/S 005-007747

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 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Gminy Nowa Dęba
Numer referencyjny: GKS.6232.141.2018

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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Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
Zamieszkują mieszkańcy (w tym zamieszkałych sezonowo) położonych na terenie Gminy Nowa Dęba (należy
przez to rozumieć teren Miasta i Gminy Nowa Dęba).
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania niżej wymienionych
usług:
1) odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,
2) odbioru następujących frakcji selektywnie zebranych odpadów, m.in.:
— papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, tekstylia,
— 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

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
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) położonych na terenie Gminy Nowa Dęba (należy
przez to rozumieć teren Miasta i Gminy Nowa Dęba).
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania niżej wymienionych
usług:
1) odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,
2) odbioru następujących frakcji selektywnie zebranych odpadów, m.in.:
— papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, tekstylia,
— 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
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Województwa Podkarpackiego, tj. Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
ul. Centralny Okręg Przemysłowy, 37-450 Stalowa Wola.

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 ograniczona

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: 2018/S 234-535810

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:
28/12/2018

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. w Nowej Dębie
ul. Leśna 1
Nowa Dęba
39-460
Polska
Tel.:  +48 158462641
E-mail: biuro@pgkim.nowadeba.pl 
Kod NUTS: PL824
Adres internetowy: http://www.pgkim.nowadeba.pl/
Wykonawcą jest MŚP: nie

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535810-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:biuro@pgkim.nowadeba.pl
http://www.pgkim.nowadeba.pl/


Dz.U./S S5
08/01/2019
7747-2019-PL

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

08/01/2019 S5
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona
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: 499 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 499 200.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

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.
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.

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

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

www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S5
08/01/2019
7747-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona 5 / 5

08/01/2019 S5
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 5

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2019

www.uzp.gov.pl

