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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Ornontowice
6351829974
Zwycięstwa 26a
Ornontowice
43-178
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Boczula
Tel.: +48 323306222
E-mail: zp@ornontowice.pl
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.ornontowice.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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w Gminie Ornontowice
Numer referencyjny: ZWBZP.271.00019.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice.
Charakterystyka Gminy Ornontowice: Powierzchnia Gminy stanowi obszar 15,10 km. Łączna długość
wszystkich dróg głównych wynosi 32 km. Długość ta nie uwzględnia dróg dojazdowych. Będąca Gminą wiejską,
położona jest w Województwie Śląskim, w Powiecie Mikołowskim. Gmina położona jest 15 km na południe od
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Gliwic, w obszarze dawnego Rybnickiego Okręgu Ekologicznego Zagrożenia. Od północy Ornontowice graniczą
z Gminą Gierałtowice i Miastem Knurów, od zachodu z Gminą Czerwionka - Leszczyny, od południa z Miastem
Orzesze, a od wschodu z Miastem Mikołów (Dzielnica Bujaków). Ornontowice położone są w południowej
części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i określane mianem Gminy przemysłowo – rolniczej. Lokalizację
ulic na terenie Gminy Ornontowice przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1a do SIWZ.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 077 136.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000
90511000
90512000
90513100
90533000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Ornontowice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice.
Charakterystyka Gminy Ornontowice: Powierzchnia Gminy stanowi obszar 15,10 km. Łączna długość
wszystkich dróg głównych wynosi 32 km. Długość ta nie uwzględnia dróg dojazdowych. Będąca Gminą wiejską,
położona jest w Województwie Śląskim, w Powiecie Mikołowskim. Gmina położona jest 15 km na południe od
Gliwic, w obszarze dawnego Rybnickiego Okręgu Ekologicznego Zagrożenia. Od północy Ornontowice graniczą
z Gminą Gierałtowice i Miastem Knurów, od zachodu z Gminą Czerwionka - Leszczyny, od południa z Miastem
Orzesze, a od wschodu z Miastem Mikołów (Dzielnica Bujaków). Ornontowice położone są w południowej
części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i określane mianem Gminy przemysłowo – rolniczej. Lokalizację
ulic na terenie Gminy Ornontowice przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1a do SIWZ.
Liczba mieszkańców, którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych w Gminie Ornontowice
będzie wynosić około 6000 (5992 stan osób zameldowanych na dzień 3.9.2018 r.). W oparciu o złożone
deklaracje 4455 mieszkańców zamieszkuje zabudowę jednorodzinną a 1258 wielorodzinną. Liczba
mieszkańców ulega ciągłym zmianom. Orientacyjna liczba punktów gromadzenia odpadów w zabudowie
jednorodzinnej szacunkowo wynosi około 1240. Liczba punktów gromadzenia odpadów w zabudowie
wielorodzinnej wynosi 10. Liczby wymienione powyżej nie uwzględniają mogących powstać nowych ulic i
budynków mieszkalnych, jak również nie uwzględniają likwidacji budynków i zmian liczby mieszkańców w
czasie realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie nowo powstające nieruchomości zamieszkałe powinny być
objęte usługą odbioru i zagospodarowania odpadów.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Odbiór i zagospodarowanie wszystkich wytwarzanych na terenie Gminy Ornontowice odpadów komunalnych
pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice w trakcie
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obowiązywania umowy jako wykonanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.):
Bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) szkło,
c) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal,
d) papier i tektura,
e) odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
f) popiół i żużel paleniskowy,
Z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):
a) szkło,
b) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal,
c) papier i tektura,
d) odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone),
e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
f) odpady wielkogabarytowe,
g) zużyte opony,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) odpady remontowo-budowlane ze strumienia odpadów komunalnych,
j) przeterminowane leki,
k) chemikalia i inne odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych z grupy 20, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz.
1923),
l) zużyte baterie i akumulatory.
Szacunkowa ilość odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania od właścicieli
nieruchomości wynosi w okresie realizacji usługi 2 300 Mg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b, 1c do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość śmieciarek spełniających europejski wymóg standardu emisji spalin minimum
EURO 5. / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe wyposażenie techniczne śmieciarek / Waga: 20
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)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 194-439175

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:
20/12/2018

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: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
REMONDIS Górny Śląsk sp. z o.o.
Piotra Skargi 87
Ruda Śląska
41-706
Polska
Tel.: +48 322422110
E-mail: przetarg.sosnowiec@remondis.pl
Faks: +48 322426389
Kod NUTS: PL22A
Adres internetowy: http://www.remondis-polska.pl/pl/strona-glowna/
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
KOMART sp. z o.o.
Szpitalna 7
Knurów
44-194
Polska
Kod NUTS: PL229
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 986 102.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 163 306.88 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Terminy na wniesienie odwołania
a) Odwołanie wnosi się:
— 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 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp b) Odwołanie
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także 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 - jeżeli wartość zamówienia jest jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się:
— w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
d) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
— 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji
bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
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e) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
f) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2019

