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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186185-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Miedźno: Usługi związane z odpadami
2022/S 070-186185

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 Śląskie
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.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 od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy 
Miedźno
Numer referencyjny: RR.271.2.8.2021

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 wykonanie zamówienia pn.„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od 
właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Miedźno”.
2.Przedmiotem 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 przygotowania do ponownego 
użycia, recyklingu, odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania.
3.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w SWZ w tym umowie (której wzór 
stanowi dodatek nr 11 doSWZ) i Opis przedmiotu zamówienia – dodatek nr 10 doSWZ oraz obowiązującymi 
przepisami prawa.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) wzór umowy - dodatek nr11 ,
2) Opis przedmiotu zamówienia-dodatek nr10

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 384 134.26 PLN / Najdroższa oferta: 1 784 652.78 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

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

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od 
właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Miedźno”.
Przedmiotem 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 przygotowania do ponownego 
użycia, recyklingu, odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w SWZ w tym umowie (której wzór 
stanowi dodatek nr 11 do SWZ) i Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący dodatek nr 10 do SWZ oraz 
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) wzór umowy - stanowiący dodatek nr 11 ,
2) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - stanowiący dodatek nr 10.
4.Wymagania jakościowe w związku z zastosowaniem kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert: 
Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot 
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zamówienia zostały określone we wzorze/projekcie umowy oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z w/w dokumentami.
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających 
na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: polegających na 
odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów, pod warunkiem, że wartość tych zamówień nie przekroczy 
łącznie 50 % wartości zamówienia podstawowego, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi 
na ich realizację, po negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą.

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
Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy Pzp - szczegóły w SWZ

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.1.8) 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: 2021/S 240-631781

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:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 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:
01/04/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA Zbigniew Strach
Krajowy numer identyfikacyjny: Regon 150628080
Adres pocztowy: Korzonek 98
Miejscowość: Konopiska
Kod NUTS: PL22 Śląskie
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: 2 460 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 1 384 134.26 PLN / Najdroższa oferta: 1 784 652.78 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

1. Zamawiający nie przewidział aukcji elektronicznej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Nie 
dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.2.Uwaga 
do Kryteria udzielenia zamówienia: 1) cena brutto (C)-waga 100%. 3.Informacje dot. przetwarzania 
danych osobowych zostały wskazane w Rozdziale 24 SWZ . 4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną 
przez:ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA Zbigniew Strach, Korzonek 98, 42-274 Konopiska (oferta nr 1)
Cena brutto z VAT: 1  494  865,00 zł

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.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
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wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
2. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1; 3. Odwołanie w przypadkach 
innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się 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 
najkorzystniejszej oferty, 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 nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.6. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu 
zamówień publicznych, zwanego "sądem zamówień publicznych", za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 
14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 
1 ustawy, 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
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:
05/04/2022
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