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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:479452-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wołomin: Usługi związane z odpadami
2021/S 184-479452
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 Wołomin
Krajowy numer identyfikacyjny: 013269640
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 4
Miejscowość: Wołomin
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzostek-Cop
E-mail: przetargi@wolomin.org.pl
Tel.: +48 227633071
Faks: +48 227633066
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wolomin.org
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, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych od właścicieli
nieruchomości zamieszkanych, z PSZOK oraz przeterminowanych i zbędnych leków z aptek
Numer referencyjny: ZP.271.30.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:

22/09/2021
S184
https://ted.europa.eu/TED

1/4

Dz.U./S S184
22/09/2021
479452-2021-PL

2/4

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych od właścicieli
nieruchomości zamieszkanych, z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz
przeterminowanych i zbędnych leków z aptek położonych na terenie Gminy Wołomin”
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 708 957.63 PLN

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Wołomin

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych
oraz segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) oraz przeterminowanych i zbędnych leków z aptek położonych na terenie Gminy
Wołomin w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r., w sposób możliwie najbardziej efektywny,
w tym zapewniający osiągnięcie przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888), zapisami Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołomin, a także innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, w tym prawa miejscowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera złącznik nr 2
dp zaproszenia

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione
zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
Niniejsze zamówienie jest zgodne z zapisami art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług i zostaje udzielone
w okresie trzech lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług.
Zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówienie dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego
przedmiotem, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
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IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.8)

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: ZP.271.30.2021
Nazwa:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych od właścicieli
nieruchomości zamieszkanych, z (PSZOK) oraz przeterminowanych i zbędnych leków z aptek
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
01/09/2021

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: Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Łukasiewicza 4
Miejscowość: Wołomin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 708 957.63 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 457 337.07 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

22/09/2021
S184
https://ted.europa.eu/TED

3/4

Dz.U./S S184
22/09/2021
479452-2021-PL

4/4

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 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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
Tel.: +48 224587840

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/09/2021
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