
Dz.U./S S84
29/04/2017
163973-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 1 / 5

29/04/2017 S84
http://ted.europa.eu/TED

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

1 / 5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163973-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Włodawa: Usługi wywozu odpadów
2017/S 084-163973

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
ul. Żołnierzy WiN 22, II piętro, pokój nr 11
Włodawa
22-200
Polska
Osoba do kontaktów: Józef Steć
Tel.:  +48 825725856
E-mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl 
Kod NUTS: PL311
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.mzcwlodawa.pl
Adres profilu nabywcy: http://mzcwlodawa.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2017-2021) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych położonych na terenie gm. miejskiej Włodawa – sektor nr III MZC z/s we Włodawie.
Numer referencyjny: MZC.271.3.2017

II.1.2) Główny kod CPV
90511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:sekretariat@mzcwlodawa.pl
http://bip.mzcwlodawa.pl
http://mzcwlodawa.pl
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Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2017-2021) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Włodawa – sektor nr III Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie.
Wykonanie usługi obejmuje:
1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości
niezamieszkałych.
2. Organizację i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanych dalej PSZOK,
zlokalizowanych na terenie gminy Sektora nr III.
3. Transport odpadów komunalnych z terenu gminy obejmującej Sektor nr III do miejsca ich zagospodarowania,
tj. do Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o., 22-200 Włodawa („Batareja”).

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 971 834.40 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL311
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina miejska Włodawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów kom. pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych położonych na terenie gm. miejskiej Włodawa–sektor nr III MZC z/s we Włodawie.
Wykonanie usługi obejmuje:
1) Odbiór odpadów kom. z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości
niezamieszkałych–sektor nr III obejmujący gm. miejską Włodawa.
2) Organizację i PSZOK, zlokalizowanych na terenie gminy Sektora nr III obejmujący gminę miejską Włodawa,.
3) Transport odpadów kom. z terenu gm. obejmujący gm. miejską Włodawa (Sektor nr III) należącą do MZC do
miejsca ich zagospodarowania:
a) Podstawową instalacją do zagospodarowania odpadów wskazaną przez Zamawiającego jest ZZO MZC Sp. z
o.o., 22-200 Włodawa („Batareja”)
b) Instalacją zastępczą do zagospodarowania odpadów będą instalacje w regionie centralno-wschodnim woj.
Lub.
Zamawiający wymaga aby zamówienie było wykonywane w terminach:
rozpoczęcie– 1.06.2017r.
zakończenie- 31.05.2021r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt ekonomiczny: Cena ryczałtowa brutto, zwane dalej kryterium „cena” / Waga:
70
Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt środowiskowy: podwyższony standard świadczenia usług przy wykorzystaniu
pojazdów o obniżonej emisji spalin i hałasu; zwane dalej kryterium „emisja spalin i hałasów” / Waga: 10
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Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekt społeczny: zatrudnienie na podst. umowy o pracę osób zamieszkałych na
terenie gmin członkowskich MZC którzy będą brali bezpośrednio udział w realizacji zam; zwane dalej kryterium
„zatrudnienie” / Waga: 20

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 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: 2017/S 023-039720

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 nr: MZC.271.3.2017

Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2017-2021) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych położonych na terenie gm. miejskiej Włodawa – sektor nr III MZC z/s we Włodawie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
25/04/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
0000050215
ul. Żołnierzy WiN 22

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:39720-2017:TEXT:PL:HTML
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Włodawa
22-200
Polska
Tel.:  +82 5721276
E-mail: sekretariat@mpgk.wlodawa.pl 
Faks:  +82 5726591
Kod NUTS: PL311
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 712 682.22 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 971 834.40 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Wadowie, uchwałą nr 11.17 z dn. 17.3.2017
r. zwiększył kwotę przeznaczoną na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia publicznego do ceny
najkorzystniejszej oferty z kwoty 4 009 696,80 PLN brutto do wysokości 4 289 581,15 PLN brutto.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +22 4587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +22 4587800

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 danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów niniejszej 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 Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. 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

mailto:sekretariat@mpgk.wlodawa.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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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.
6. Odwołanie wnosi się 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 zdanie drugie ustawy
Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
9. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
ul. Żołnierzy WiN 22
Włodawa
22-200
Polska
Tel.:  +48 5725856
E-mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl 
Adres internetowy:http://bip.mzcwlodawa.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2017
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