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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: Gmina Miedźno
Krajowy numer identyfikacyjny: 151398327
Adres pocztowy: ul. Ułańska 25
Miejscowość: Miedźno
Kod NUTS: PL22
Kod pocztowy: 42-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Związek
E-mail: ug@miedzno.pl 
Tel.:  +48 343178010
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miedzno.akcessnet.net/

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:
Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy
Miedźno
Numer referencyjny: RR.271.2.3.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn. „Usługi związane z odbiorem, transportem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno” z podziałem na dwie części:
CZĘŚĆ nr 1 ZAMÓWIENIA – „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Miedźno”,

mailto:ug@miedzno.pl
http://bip.miedzno.akcessnet.net/
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CZĘŚĆ nr 2 ZAMÓWIENIA – „Usługi związane z obsługą, odbiorem, transportem i zagospodarowaniem
odpadów z GPSZOK”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) wzór umowy - stanowiący dodatek nr 8a ( dot. Części nr 1 zamówienia),
b) wzór umowy - stanowiący dodatek nr 8b ( dot. Części nr 2 zamówienia),
c) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – części nr 1 - stanowiący dodatek nr 7a,
d) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – części nr 2 - stanowiący dodatek nr 7b.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 867 380.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli
zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Miedźno
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000
90510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie całego strumienia odpadów
komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miedźno, na
których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania.
Przedmiot części nr 1 zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w SIWZ w tym umowie (kótrej
wzór stanowi dodatek nr 8a do SIWZ) i Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący dodatek nr 7a do SIWZ oraz
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy .
Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług związanych z wykonaniem
zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności
gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę.
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Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia: które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia – operatorzy, kierowcy,
ładowacze, osoba wykonująca czynności związane z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z
nieruchomości (zarządzanie transportem),
Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa
w art. 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji
zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio dodatek nr 8a do SIWZ.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy,
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia.
3. Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających
na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, ilość usług zleconych
w ramach zamówienia podobnego będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego pod warunkiem,
że wartość tych zamówień nie przekroczy łącznie wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, a
Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na ich realizację, po negocjacjach z dotychczasowym
Wykonawcą.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy – Norma emisji spalin (Ś) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności (T) / Waga: 30
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
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena – Waga: 60
Aspekt środowiskowy – Norma emisji spalin (Ś) – Waga: 10
Termin płatności (T) – Waga: 30

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi związane z obsługą, odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów z GPSZOK
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90514000
90533000
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90510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej GPSZOK) w tym do wyposażenia GPSZOK w w
kontenery i pojemniki celem odbierania (przyjmowania) od wszystkich właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Miedźno oraz załadunku, transporcie i zagospodarowaniu odpadów w sposób zapewniający
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów przekazywanych
do składowania.
Przedmiot części nr 2 zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w SIWZ w tym umowie (kótrej
wzór stanowi dodatek nr 8b do SIWZ) i Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący dodatek nr 7b do SIWZ oraz
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy .
Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług związanych z wykonaniem
zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności
gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę.
Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia osoby, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia – operatorzy,
kierowcy, ładowacze.
Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa
w art. 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji
zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio dodatek nr nr 8b do SIWZ.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy,
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia.
3. Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających
na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, ilość usług zleconych
w ramach zamówienia podobnego będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego pod warunkiem,
że wartość tych zamówień nie przekroczy łącznie wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, a
Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na ich realizację, po negocjacjach z dotychczasowym
Wykonawcą.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności (T) / Waga: 40
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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
Kryteria udzielenia zamówienia:
Cena - Waga: 60
Termin płatności (T) - Waga: 40

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 017-036910

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
Część nr: 1

Nazwa:
Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli
zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Miedźno

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
04/05/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA Zbigniew Strach
Adres pocztowy: Korzonek 98

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36910-2020:TEXT:PL:HTML
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Miejscowość: Konopiska
Kod NUTS: PL22
Kod pocztowy: 42-274
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 753 125.00 PLN
Najtańsza oferta: 1 306 372.22 PLN / Najdroższa oferta: 1 428 654.72 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Usługi związane z obsługą, odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów z GPSZOK

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
15/04/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Remondis Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zawodzie 18
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL22
Kod pocztowy: 02-981
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 114 255.00 PLN
Najtańsza oferta: 70 409.00 PLN / Najdroższa oferta: 87 506.67 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
1) w zakresie części nr 1 zamówienia pn. „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Miedźno”:
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA Zbigniew Strach Korzonek 98 , 42-274 Konopiska (oferta nr 3): cena brutto
(z VAT): 1  410  882,00 zł
2) w zakresie części nr 2 zamówienia pn. „Usługi związane z obsługą, odbiorem, transportem i
zagospodarowaniem odpadów z GPSZOK”:
Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa (oferta nr 1): cena brutto (z VAT): 76  041,72 zł
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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 224587801
Faks:  +48 224587800 / 224587803
Adres internetowy: 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 wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Termin wniesienia odwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) 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 zd.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 ;
2. 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:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) 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;
4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę
wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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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 224587801
Faks:  +48 224587800 / 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/05/2020

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

