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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Jastrzębie-Zdrój
Al. J. Piłsudskiego 60
Jastrzębie-Zdrój
44-335
Polska
Osoba do kontaktów: Honorata Uchto
Tel.: +48 324785145
E-mail: gk@um.jastrzebie.pl
Faks: +48 324785195
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.jastrzebie.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 z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój
Numer referencyjny: GK.271.7.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
wytwarzanych i zbieranych na terenie nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych
zlokalizowanych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
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Wartość bez VAT: 37 720 091.68 PLN
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90513100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jastrzębie - Zdrój

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. RODZAJE I ILOŚCI ODPADÓW ODBIERANYCH Z TERENU MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
1.1. Odpady objęte zorganizowanym odbiorem z nieruchomości zamieszkałej:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym większych rozmiarów zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
g) zużyte opony,
h) odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
i) pozostałości po segregacji odpadów / zmieszane odpady komunalne.
1.2. Odpady objęte zorganizowanym odbiorem z nieruchomości niezamieszkałej:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
g) pozostałości po segregacji odpadów / zmieszane odpady komunalne.
1.3. Odpady objęte zorganizowanym odbiorem z punktów zbiórki:
a) przeterminowane leki, pochodzące z gospodarstw domowych mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój,
zbierane w punktach zbiórki – aptekach.
b) selektywnie zbierane odpady z papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych
z pojemników zlokalizowanych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
1.4. Ilości odpadów komunalnych:
Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 przyjęto, że:
nie będą występowały radykalne zmiany ilości i składu wytwarzanych odpadów komunalnych,
szacuje się, iż następować będzie wzrost wskaźników ilościowych wytwarzania odpadów komunalnych na
poziomie 5% w okresach 5-cio letnich, można przyjąć, iż będzie to 1% na rok,
następować będzie powolna zmiana składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych (zmiana
proporcji poszczególnych frakcji) w kierunku spadku udziału odpadów tworzyw sztucznych, odpadów
wielomateriałowych, a w obszarach wiejskich także spadek udziału frakcji drobnej, jako konsekwencja
przewidywanego spadku udziału paliw stałych (węgla, biomasy) w opalaniu gospodarstw domowych,
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wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów spowoduje zmiany ilości i składu zmieszanych odpadów
komunalnych, zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali, a także
bioodpadów.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Prowadzenie akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w obrębie
nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój (E1) / Waga: 15%
Kryterium jakości - Nazwa: Udział w akcjach edukacyjnych i informacyjnych z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi (E2) / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Podwyższony standard świadczenia usług w zakresie czasu podstawienia na
nieruchomości pojemnika na odpady komunalne (P) / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Zastosowanie worków wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu / Waga:
5%
Cena - Waga: 60%

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 139-285628

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
Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
25/01/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
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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: nie
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
EKO M.Golik, J.Konsek, A. Serwotka Sp. J.
ul. Kościuszki 45 a
Rybnik
44-200
Polska
Tel.: +48 324223673
E-mail: biuro@eko.rybnik.pl
Faks: +48 324226373
Kod NUTS: PL227
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 37 720 091.68 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 41 638 684.81 PLN

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 224587700
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:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Prawo zamówień Publicznych. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania
przedstawione są w art.180-198 ustawy Pzp

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/02/2018

