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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gminny Zakład Komunalny w Mirczu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Młyńska 2A
Miejscowość: Mircze
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 22-530
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Szlingiert
E-mail: gzk.mircze@wp.pl 
Tel.:  +48 845353031
Faks:  +48 846519004
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gzkmircze.pl/bip

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowy zakład budżetowy

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Łaskowie
Numer referencyjny: GZK/271/1/4/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 –
inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11, pochodzące ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wydzielonych
na linii segregacji odpadów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 496 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 496 000.00 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513000
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminny Zakład Komunalny w Mirczu ul. Młyńska 2A, 22-530 Mircze

II.2.4) Opis zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19
12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11, pochodzące ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
wydzielonych na linii segregacji odpadów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.
2.2. Szacowana ilość odpadów w okresie realizacji umowy będzie wynosiła do 2000 Mg. Ilość ta została
określona na potrzeby wykonania oszacowania wartości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmniejszenia ilości odbieranych odpadów bez prawa do dochodzenia roszczeń. Rzeczywista ilość odpadów
przewidzianych do odbioru wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
2.3. Komponent będzie w postaci luźnej bez prasowania oraz prasowanej w kostki o wymiarach ok. 80 cm x 100
cm x 110 cm, które wiązane będą drutem stalowym. Parametry jakościowe odpadu o kodzie 19 12 12 zostały
określone w wyniku badania przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium i mają charakter poglądowy.
Odebrane partie materiału mogą różnić się co do wartości podanych, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły
podstaw roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
2.4. Odbiór odpadów odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00
z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, 22-530 Mircze, Łasków 69 transportem własnym
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia załadunek odpadów. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów
będzie się odbywało na wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w
Łaskowie, Łasków 69 i będzie potwierdzane kwitem wagowym.
2.5. Każdy transport odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie ewidencjonowany w systemie wagowym
Zamawiającego.
2.6. Po zakończeniu każdego miesiąca Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy bilans ważeń
pochodzący z programu komputerowego obsługującego system wagowy w ZZO w Łaskowie. Zamawiający
będzie wystawiał Karty Przekazania Odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.7. Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012
roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze. zm.).
2.8. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do
SIWZ.
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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
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
zwanej „ustawą”, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

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: 2020/S 076-180008

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: GZK/271/1/4/2020

Nazwa:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Łaskowie

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: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180008-2020:TEXT:PL:HTML
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Oficjalna nazwa: Konsorcjum firm: Eccon Trader sp. z o.o., EkoPartner sp. z o.o
Krajowy numer identyfikacyjny: 8992716354; 6922480313
Adres pocztowy: ul. Długosza 27A
Miejscowość: Wojkowice
Kod NUTS: PL22
Kod pocztowy: 42-580
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 649 376.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 496 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

8.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy
złotych).
9.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym
z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został
w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx). Składając ofertę
Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z systemu miniPortalu.
9.3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia wraz z ofertą oraz innymi dokumentami składanymi wraz z
ofertą, a także łącznie z plikami zawierającymi podpisy elektroniczne zaleca się skompresować do jednego pliku
archiwum (np. ZIP) celem zaszyfrowania w programie do szyfrowania udostępnionym w ramach miniPortalu.
9.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy (wypełniony, podpisany elektronicznie i przesłany w formie elektronicznej) – do
wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę
wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SIWZ i załącznikach);
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) przesłany w formie elektronicznej zgodnie z zasadami
określonymi w pkt 5.1–5.2 SIWZ;
3) pełnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do
reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub notariusza, z którego wynika prawo do podpisania oraz do
podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli dotyczy);
4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane
we właściwym rejestrze. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy
Pzp (jeżeli dotyczy);
5) zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.2 SIWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze (jeżeli dotyczy);
9.5. ofertę, oświadczenia, a także wykaz dostaw zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do
SIWZ.
9.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego (Załącznik nr 5 do
SIWZ), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku,

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx


5 / 5

gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załącznik nr 2–5 do SIWZ), treść składanych oświadczeń
powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
9.7. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena, ustalona
zgodnie z opisem w rozdziale 12 SIWZ.
9.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI.4) Procedury odwoławcze

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 224587800
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

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
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 224587800
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2020

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

