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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405111-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Żelechów: Usługi związane z odpadami
2020/S 167-405111

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Żelechów
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Żelechów
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Szymaniuk
E-mail: michal.szymaniuk@zelechow.pl 
Tel.:  +48 257541144
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zelechow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w gminie Żelechów
Numer referencyjny: WP.ZPI.271.9.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Żelechów w okresie od 1.8.2020 do 31.12.2021 
polegający na:
1) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, powstałych i zbieranych bezpośrednio 
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy 
Żelechów oraz wyposażenie (zgodnie z pkt 5 załącznika nr 5 do SIWZ) punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, w tym odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oddawanych 
do PSZOK przez mieszkańców gminy Żelechów;
2) osiągnięcie poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w 
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167) oraz ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości ...

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 3 233 952.00 PLN / Najdroższa oferta: 3 233 952.00 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: PL925 Siedlecki

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowy odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Żelechów w okresie od 1.8.2020 do 
31.12.2021 polegający na:
1) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, powstałych i zbieranych bezpośrednio 
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy 
Żelechów oraz wyposażenie (zgodnie z pkt 5 załącznika nr 5 do SIWZ) punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, w tym odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych oddawanych 
do PSZOK przez mieszkańców gminy Żelechów;
2) osiągnięciu poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w 
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167) oraz ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.
2. Zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, która stanowi integralną część niniejszej umowy. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do niniejszej umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin rozpatrzenia reklamacji / Waga: 40 %
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
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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: 2020/S 111-269732

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:
31/07/2020

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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Ekolider, Jarosław Wyglądała
Adres pocztowy: Garwolin
Miejscowość: Lucin 4
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-400
Państwo: Polska
E-mail: ochrona.srodowiska@ekolider.eu 
Tel.:  +48 256827600
Adres internetowy: www.ekolider.eu
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 191 987.24 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 233 952.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
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:
Każdemu Wykonawcy, 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 Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2020
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