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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262666-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostróda: Usługi transportu odpadów
2020/S 108-262666

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
Adres pocztowy: ul. Czarnieckiego 28
Miejscowość: Ostróda
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 14-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Dobkiewicz
E-mail: dobkiewicz@czystesrodowisko.eu 
Tel.:  +48 895065023
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.czystesrodowisko.eu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: związek gmin

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 i niezamieszkałych na 
terenie Sektora III obejmującym gminy: Nowe Miasto Lubawskie (gm. i miasto), Iława, Kurzętnik, Lubawa
Numer referencyjny: SOA.271.3.2020/Sektor III

II.1.2) Główny kod CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie obejmującym gminy: gminę Nowe Miasto 
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Lubawskie, gminę Iława, gminę Kurzętnik, gminę Lubawa, miasto Nowe Miasto Lubawskie w okresie od 
1.6.2020 do 31.12.2023.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (oraz jako Załącznik nr 1 do 
umowy).
Realizując usługę wykonawca będzie sukcesywnie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz mieszanych z pojemników lub worków na odpady komunalne, o 
pojemności i kolorystyce określonej w obowiązującym w danej gminie regulaminie, z częstotliwością i w sposób 
wynikający z regulaminu oraz uchwały, transportował zebrane odpady i przekazywał je do Instalacji oraz 
świadczył pozostałe usługi opisane w umowie i OPZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 377.62 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
90500000 Usługi związane z odpadami
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dla Sektora III – teren gmin: gmina Nowe Miasto Lubawskie, gmina Iława, gmina Kurzętnik, gmina Lubawa, 
miasto Nowe Miasto Lubawskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie obejmującym gminy: gminę Nowe Miasto 
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Lubawskie, gminę Iława, gminę Kurzętnik, gminę Lubawa, miasto Nowe Miasto Lubawskie w okresie od 
1.6.2020 do 31.12.2023.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (oraz jako Załącznik nr 1 do 
umowy).
1. W ramach niniejszego zamówienia usłudze podlega odbiór odpadów komunalnych:
1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
a. odpady niesegregowane zmieszane – w każdej ilości;
b. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół z 
palenisk domowych – w każdej ilości;

c. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – w ilości nie większej niż 0,5 m3 na rok na 
właściciela nieruchomości;
2) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:
a. odpady niesegregowane zmieszane – w ilościach zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości, lecz 
nie mniej niż minimalna pojemność pojemników lub worków przewidziana dla danego rodzaju nieruchomości w 
regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie obowiązującym na terenie danej gminy;
b. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady – w ilościach 
zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości;
3) od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w 
części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w sposób określony 
w pkt 1 i 2 powyżej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące 
do gromadzenia odpadów i utrzymywania miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie technicznym i 
sanitarnym, w sposób i w zakresie opisanym w dziale IV OPZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Dodatkowy odbiór elektroodpadów / 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
W rubryce II.1 7) „Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)” podano wartość umowy w wysokości 377,62 PLN 
netto za Mg odpadów komunalnych, tj. za każdą odebraną i przetransportowana tonę odpadów komunalnych.

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
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 068-161781

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: SOA.271.3.2020/Sektor III

Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na 
terenie Sektora III obejmującym gminy: Nowe Miasto Lubawskie (gm. i miasto), Iława, Kurzętnik, Lubawa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
02/06/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Koma Olsztyn Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 739 389 08 61
Adres pocztowy: ul. Towarowa 20a
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-417
Państwo: Polska
E-mail: olstyn@koma.net.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 288.58 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 377.62 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Na dzień podpisania umowy Wykonawca zlecił podwykonawstwo dla terenu: Gminy Lubawa, Gminy Nowe 
Miasto Lubawskie oraz Gminy Iława.

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

VI.4) Procedury odwoławcze
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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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej (przysługują na podstawie przepisów działu VI ustawy Pzp) – opisane zostały w SIWZ 
(dokumentacja zamówienia)
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 
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 ustawy Pzp przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
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.
Środki ochrony prawnej (określone szczegółowo w dziale VI ustawy Pzp) to:
1. odwołanie;
2. skarga do sądu.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2020
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