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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:5320-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kobiór: Usługi związane z odpadami
2018/S 004-005320

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5
Kobiór
43-210
Polska
Tel.:  +48 32218182
E-mail: eko@kobior.pl 
Faks:  +48 32218288
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kobior.pl

I.2) Wspólne zamówienie

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:
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Kobiór.
Numer referencyjny: GK.271.10.2017

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:

mailto:eko@kobior.pl
http://www.kobior.pl
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1.Odbieranie i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kobiór oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK).
2. Zaopatrzenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki LDPE do selektywnej zbiórki
odpadówkomunalnych, oraz pojemniki do gromadzenia popiołu.
3. Zorganizowanie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 626 240.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Kobiór.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Odbieranie i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kobiór oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK).
2. Zaopatrzenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki LDPE do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, oraz pojemniki do gromadzenia popiołu.
3. Zorganizowanie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Gmina Kobiór (polana śródleśna zabudowana) zajmuje obszar 603 ha. Liczba mieszkańców zarejestrowanych
w gminnym systemie gospodarki odpadami na dzień 1.10.2017 r. wyniosła 4626 osób. Orientacyjna ilość
nieruchomości „zamieszkałych”, „niezamieszkałych”: 1220.
W okresie realizacji umowy:
1. Wykonawca odbierze i zagospodaruje odpady komunalne z terenu gminy Kobiór ze wszystkich
nieruchomości „zamieszkałych” i „niezamieszkałych”, określonych w załączniku nr 1 do OPZ, oraz z PSZOK.
Ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania zostanie oszacowana przez Wykonawcę na podstawie informacji
z realizacji odbioru odpadów powstających na terenie gminy Kobiór w okresie lat 2014 – 2016, oraz 9 –ciu
pierwszych miesięcy roku 2017.
2.Wykonawca zaopatrzy właścicieli nieruchomości „zamieszkałych” ogrzewających domy kotłami na paliwo
stałe, zgłaszających się do systemu gospodarki odpadami lub dokonujących zmian w deklaracji o wysokości
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w pojemniki służące do gromadzenia popiołu o pojemności
120 l (około 900 szt do 31.1.2018 r.).
3. Wykonawca będzie dostarczał właścicielom nieruchomości worki PE-HD służące do selektywnego
gromadzenia odpadów przy ich odbiorze, na zasadzie wymiany tj. zabrania zapełnionych worków z
poszczególnymi rodzajami odpadów i pozostawieniem nowych worków (te same worki nie mogą być
wielokrotnie wykorzystywane), wg zasady „worek za worek”.
Powyższa zasada nie obejmuje worków z odpadami biodegradowalnymi (zielone i kuchenne), oznaczonych
napisem „BIO”. W tym przypadku obowiązuje reguła:„ilość worków z odebranymi odpadami = ilość nowych
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worków, lecz nie więcej niż trzy”. Worki na papier i tekturę ok. 37 500, Worki na tworzywa sztuczne, metale
i opakowania wielomateriałowe ok. 85 060, Worki na szkło ok. 27 800, Worki na odpady biodegradowalne
(zielone i kuchenne) ok. 60 160, Worki na popiół wydawane w PSZOK ok. 800,
4. PSZOK winien stanowić teren zamknięty o minimalnej powierzchni 800 m2 (ogrodzony,
oświetlony,monitorowany, zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych), posiadać nieprzepuszczalną
utwardzoną powierzchnię z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej poprzez separator
odcieków.Obiekt winien posiadać pomieszczenie socjalne dla obsługi oraz garaż blaszany – magazyn
zamknięty, na odpady problemowe. PSZOK winien być zlokalizowany na terenie, który umożliwi dogodny
dostęp i dojazd dla wszystkich mieszkańców Gminy Kobiór oraz zaparkowanie przy lub na terenie PSZOK-u.
Wykonawca wyposaży PSZOK w:
a) wagę najazdową z ważnym świadectwem zgodności i legalizacją Głównego Urzędu Miar,
pojemniki,kontenery, boksy, wiaty dostosowane do gromadzenia odpadów wymienionych w punkcie 1.2
części II Opisu Przedmiotu Zamówienia, b) pomieszczenie socjalne dla obsługi oraz magazyn zamknięty na
odpady problemowe (np. garaż blaszany), c) stanowisko oraz sprzęt (wraz z dostępem do sieci internetowej)
doprowadzenia ewidencji dostarczanych odpadów z poszczególnych nieruchomości w formie papierowej i
elektronicznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPZ zawiera załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia SIWZ, oraz wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

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 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 199-409602

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409602-2017:TEXT:PL:HTML
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/12/2017

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

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
Lokalna 11
Tychy
43-100
Polska
Tel.:  +48 327070103
Faks:  +48 327070104
Kod NUTS: PL22
Adres internetowy:www.zaklad.master.tychy.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 626 487.12 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 626 240.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

W przedmiotowym postępowaniu zastosowano procedurę, o której mowa w art. 24aa Pzp tzw. procedurę
odwróconą dla przeprowadzenia postępowania.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Termin do wniesienia odwołania: 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 ustawy
Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

www.zaklad.master.tychy.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
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2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1. i 2 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.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
5.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
6. Pozostałe kwestie dotyczące środków odwoławczych znajdują się w Dziale VI Ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/01/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio

