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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286161-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Skwierzyna: Usługi związane z odpadami
2022/S 102-286161
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Skwierzyna
Krajowy numer identyfikacyjny: 5960007647
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Skwierzyna
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-440
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Wawrzyniak
E-mail: zp@skwierzyna.pl
Tel.: +48 957216529
Faks: +48 957216539
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.skwierzyna.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 zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Skwierzyna
i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Skwierzyna
Numer referencyjny: ZP.271.7.2022

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Skwierzyna
i
prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Skwierzyna.
1. Powierzchnia Gminy wynosi ok. 285,44 km²
2. Liczba mieszkańców na terenie gminy Skwierzyna wynosi ok. 11 933 wraz z mieszkańcami przebywającymi
na pobyt
czasowy.
W tym ok. 9 400 mieszkańców miasta oraz ok. 2 533 mieszkańców na terenie wiejskim gminy. (Dane
pochodzące z
ewidencji ludności aktualne na dzień 31.12.2021 r.) Szacuje się, że w czasie realizacji umowy liczba ludności
może ulec
zwiększeniu lub zmniejszeniu o ok. 5%. Zgodnie z wykazem złożonych deklaracji na terenie Gminy zamieszkuje
(na dzień
31.12.2021r.) 9 491 osób.
3. Gmina liczy 7 sołectw
4. Przewidywana ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez jednego mieszkańca z terenu gminy
Skwierzyna wynosi
na rok
ok. 411 kg. Szacuje się, że w czasie realizacji umowy ilość odpadów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o
ok. 20%
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 968 224.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511400 Usługi zbierania papieru
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Skwierzyna

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Ilość odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych z terenu gminy Skwierzyna w 2021
roku
wyniosła 3614,34 Mg, w tym:
• 2016,7 Mg stanowiły niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne,
• 134 Mg odpady z papieru,
• 300,98 Mg metalu, tworzywa sztucznego, opakowań oraz opakowań wielomateriałowych,
• 212,34 Mg odpady ze szkła,
• 717,86 Mg stanowiły odpady biodegradowalne oraz odpady zielone,
• 213,48 Mg stanowiły odpady wielkogabarytowe (w tym również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),
• 18,98 Mg stanowiły zużyte opony.
6. Ilość odpadów zagospodarowanych w ramach PSZOK w 2021 roku wyniosła łącznie 326,697 Mg, w tym:
• 10,16 Mg stanowiły odpady budowlane o kodzie 17 09 04
• 166,46 Mg stanowiły odpady wielkogabarytowe pozostawiane w PSZOK,
• 43,33 Mg stanowiły odpady ulegające biodegradacji pozostawiane w PSZOK,
• 24,69 Mg stanowiły odpady: Papier, Opakowania z papieru zostawiane przez mieszkańców w PSZOK,
• 26,08 Mg stanowiły odpady: Szkło, Opakowania ze szkła zostawiane przez mieszkańców w PSZOK,
• 24,32 Mg stanowiły odpady z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe zostawiane przez
mieszkańców
w PSZOK,
• 0,68 Mg stanowiły leki,
• 24,30 Mg stanowiły zużyte opony pozostawiane w PSZOK,
• 5,39Mg stanowiły odpady budowlane o kodzie 17 01 01 pozostawione w PSZOK,
• 0,014Mg stanowiły zużyte strzykawki pozostawione w PSZOK,
• 0,103 Mg stanowiły baterie i akumulatory pozostawione w PSZOK,
• 0,631 Mg stanowiły odpady o kodzie 20 01 35 pozostawione w PSZOK,
• 0,539Mg stanowiły odpady o kodzie 20 01 36 pozostawione w PSZOK.
Wykonane transporty odpadów:
• 839 transportów do Instalacji Komunalnej.
Szacuje się, że w czasie realizacji umowy ilość odpadów z PSZOK może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o
ok. 10%.
Zmianie może ulec także morfologia odbieranych odpadów.
Szacunkowa liczba odpadów według ich typu w okresie trwania umowy (24 miesiące) ok. 7 801,60 Mg w tym:
a. Przewidywana ilość odpadów do zagospodarowania z terenu nieruchomości zamieszkałych w Gminie
Skwierzyna (7
148,206 Mg – 24 miesiące):
• 3960,824 Mg – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
• 268,00 Mg - odpady z papieru,
• 430,00 Mg - odpady ze szkła,
• 600,00 Mg - metalu, tworzywa sztucznego, opakowań oraz opakowań wielomateriałowych,
• 1419,00 Mg - odpady biodegradowalne oraz odpady zielone,
• 430,00 Mg - odpady wielkogabarytowe (w tym również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),
• 40,382 Mg - zużyte opony.
b. Przewidywana ilość odpadów do zagospodarowania w ramach PSZOK (653 394Mg – 24 miesiące):
• Odpady budowlane:
20,00 Mg odpady o kodzie 17 09 04
11,00 Mg odpady o kodzie 17 01 01
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• 328,00 Mg - odpady wielkogabarytowe pozostawiane w PSZOK,
• 90,00 Mg - odpady ulegające biodegradacji pozostawiane w PSZOK,
• 50,00 Mg - odpady: Papier, Opakowania z papieru zostawiane przez mieszkańców w PSZOK,
• 50,164 Mg - odpady: Szkło, Opakowania ze szkła zostawiane przez mieszkańców w PSZOK,
• 50,00 Mg - odpady z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe zostawiane przez
mieszkańców w
PSZOK,
• 49,00 Mg - Zużyte opony pozostawiane w PSZOK
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
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. z siedzibą w Skwierzynie jest osobą prawną, nad którą Gmina
Skwierzyna sprawuje
kontrolę (Zamawiający jest właścicielem 100% udziałów spółki) i posiada dominujący wpływ na cele
strategiczne oraz
istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółki. Ustalony zgodnie z art. 214 ust. 5 ustawy PZP
przychód Spółki za 3
lata poprzedzające udzielenie zamówienia , dotyczący wykonywania zadań powierzonych jej przez
Zamawiającego
sprawującego nad nią kontrolę wynosi 94,89%. Dane te zostały zweryfikowane przez Zamawiającego jako
wiarygodne,
wynika z nich że w okresie realizacji zamówienia przez Spółkę, ponad 90% działalności Spółki dotyczyć będzie
wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego
sprawującego nad nią kontrolę. W Spółce nie ma udziału kapitału prywatnego. Jednocześnie Spółka posiada
wszelkie
zasoby pozwalające na rzetelne wykonanie zamówienia publicznego.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
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Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 125/RK/2022
Nazwa:
Umowa o odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Skwierzyna i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Skwierzyna
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
30/04/2022

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5961663448
Adres pocztowy: Chrobrego 5
Miejscowość: Skwierzyna
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-440
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 354 212.56 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 968 224.00 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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Odwołanie przysługuje na:
1.1. Niezgodną z przepisami Ustawy PZP czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, w tym na projektowane postanowienie umowy.
1.2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców,
do której zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy PZP.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
3. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przekazanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
5.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
5.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2022
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