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Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 
I.II.IV.V.VI.

Polska-Cedry Wielkie: Usługi zwi ązane z odpadami

2015/S 108-196855

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiaj ąca

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Cedry Wielkie
ul. M. Płażyńskiego 16
Osoba do kontaktów: Magda Woźniak
83-020 Cedry Wielkie
POLSKA
Tel.: +48 586922038
E-mail: magda.wozniak@cedry-wielkie.pl
Faks: +48 586836166
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.cedry-wielkie.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiaj ącej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalno ści
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji z amawiaj ących
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiających: nie

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cedry
Wielkie w okresie od 1.7.2015 do 30.6.2019.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanyc h, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu
nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Kod NUTS PL634

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie
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Sekcja IV: Procedura

Gminy Cedry Wielkie, wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki (o poj. 120l,
240l, 1100l) do zbierania odpadów zmieszanych oraz w pojemniki (o poj.1100l) i
worki (o poj. 120l) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do
obowiązków Wykonawcy należy także wyposażenie i prowadzenie gminnego
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie obowiązującymi
przepisami, zapewniając jego funkcjonowanie 2 razy w tygodniu. Wykonawca
będzie miał obowiązek postawienia pojemników na zużyte baterie i
przeterminowane leki oraz ich odbiór i zagospodarowanie ze wskazanych przez
Zamawiającego punktów, przeprowadzenie objazdowych zbiórek („od domu do
domu”) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz zużytych opon.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do
SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
2.Cenę oferty należy traktować jako stałą i niezmienną w okresie
obowiązywania umowy.
3.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
4.Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą
starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie
wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek
sposób mogą płynąć na cenę oferty lub realizację zamówienia.
5.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia,
których wykonanie powierza podwykonawcom.
6.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające obejmować będą
swym zakresem przedmiotowym zamówienie podstawowe wynikające z
niniejszej Specyfikacji.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV)
90500000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie ń rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
nie

II.2) Całkowita ko ńcowa warto ść zamówienia (zamówie ń)

II.2.1) Całkowita ko ńcowa warto ść zamówienia (zamówie ń)
Wartość: 3 000 000 PLN
Bez VAT

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena oferty brutto. Waga 98
2. Termin płatności faktury. Waga 2

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj ę zamawiaj ącą
ZP.271.3.2015
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniaj ące

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz ące tego samego zamówienia
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 23-038079 z dnia 3.2.2015
Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynami cznego systemu
zakupów
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 67-119803 z dnia 4.4.2015

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.6.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została w ydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
SITA PÓŁNOC Sp. z o.o.
Trakt Św. Wojciecha 43/45
80-044 Gdańsk
POLSKA

V.4) Informacje na temat warto ści zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 057 068,24 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 000 000 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840

VI.3.2) Składanie odwoła ń
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a
także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują
środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.
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3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności niezgodnej z przepisami
ustawy podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
umowy.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują
przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.3.3)Źródło, gdzie mo żna uzyska ć informacje na temat składania odwoła ń
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.6.2015
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