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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111168-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Puck: Usługi wywozu odpadów
2018/S 050-111168
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Puck
IZP.U.271.I.2017
ul. 10-go Lutego 29
Puck
84-100
Polska
Osoba do kontaktów: Gmina Puck
Tel.: +48 586735640
E-mail: inwestycje@gmina.puck.pl
Faks: +48 586732737
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gmina.puck.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:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Puck
Numer referencyjny: IZP.U.271.I.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90511000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Puck w okresie od dnia 1.4.2018 r. do 31.3.2020 roku:
a. z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
b. z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Puck.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 8 238 456.00 PLN / Najdroższa oferta: 9 994 951.80 PLN brana pod uwagę

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Puck.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Puck w okresie od dnia 1.4.2018 r. do 31.3.2020 roku:
a. z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
b. z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Puck.
2. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje:
a. odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i ich zagospodarowanie,
b. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych w następujących frakcjach:
• papier i tektura,
• metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
• szkło,
• odpady zielone i biodegradowalne,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w ramach tzw. „wystawki” bezpośrednio z nieruchomości 1 raz w
roku,
• odpady wielkogabarytowe – w ramach tzw. „wystawki” bezpośrednio z nieruchomości 1 raz w roku,
Od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
użytkowanych jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Puck, zgodnie z ustalonym
harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.
c. odbieranie wyżej wymienionych frakcji odpadów z pojemników i worków przeznaczonych do gromadzenia
odpadów komunalnych o pojemności i kolorystyce oraz z częstotliwością określoną w uchwale w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ oraz w
uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck, stanowiącej załącznik
nr 2 do SIWZ.
3. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych powstających w
wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: aspekt społeczny - zatrudnienie osób bezrobotnych / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: odległość bazy o d centrum gminy / Waga: 10.00

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
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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 249-526109

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

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
08/03/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
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: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm Usługi Transportowe Robert Lewicki oraz Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe Skojan
Janusz Skoczke
ul. Trzy Gracki 8
Starzyno
84-107
Polska
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Kod NUTS: PL634
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm Usługi Transportowe Robert Lewicki, ul. Trzy Gracki 8, 84-107 Starzyno i Przedsiębiorstwo
Usługowo Transportowe Skojan Janusz Skoczke, ul. Kasztanowa 23, 84-122 Żelistrzewo
ul. Trzy Gracki 8
Starzyno
84-107
Polska
Kod NUTS: PL634
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 8 238 456.00 PLN / Najdroższa oferta: 9 994 951.80 PLN brana pod uwagę

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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2018
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