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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Polska-Pułtusk: Usługi związane z odpadami
2020/S 214-524993
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 Pułtusk
Adres pocztowy: ul. Rynek 41
Miejscowość: Pułtusk
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 06-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Jaskulska
E-mail: iwona.jaskulska@pultusk.pl
Tel.: +48 233067220
Faks: +48 236924296
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pultusk.pl
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 z nieruchomości zamieszkałych
oraz organizacja i prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów
Numer referencyjny: ZZP.271.30.2020
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II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
1) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych oraz
nieselektywnie zbieranych jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny z nieruchomości
zamieszkałych w szacowanej ilości ogółem do 10 500 ton.
2) Do przedmiotu zamówienia należy wyposażenie nieruchomości zamieszkałych
objętych systemem gminnym w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych zgodnie z zadeklarowaną ilością w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi niezależnie od tego czy właściciel
nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny.
3) Organizacja i przeprowadzenie odbierania odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon. Powyższe odpady będą odbierane
co najmniej dwa razy w roku, w dodatkowych terminach właściciel nieruchomości
może zorganizować dowóz odpadów wielkogabarytowych na PSZOK.
4) Prowadzenie PSZOK
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 9 963 819.44 PLN / Najdroższa oferta: 9 963 819.44 PLN brana pod
uwagę
II.2) Opis
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Pułtusk
II.2.4) Opis zamówienia:
1) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych oraz
nieselektywnie zbieranych jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny z nieruchomości
zamieszkałych w szacowanej ilości ogółem do 10 500 ton.
2) Do przedmiotu zamówienia należy wyposażenie nieruchomości zamieszkałych
objętych systemem gminnym w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych zgodnie z zadeklarowaną ilością w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi niezależnie od tego czy właściciel
nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny.
3) Organizacja i przeprowadzenie odbierania odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon. Powyższe odpady będą odbierane
co najmniej dwa razy w roku, w dodatkowych terminach właściciel nieruchomości
może zorganizować dowóz odpadów wielkogabarytowych na PSZOK.
4) Prowadzenie PSZOK
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11) Informacje o opcjach
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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 ograniczona
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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 184-444986
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:
05/10/2020
V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Staszica 35
Miejscowość: Pułtusk
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 06-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 722 222.22 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 963 819.44 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
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych, przysługują 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. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w
art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty Odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
7. Terminy na wniesienie odwołania określa art. 182 ustawy Pzp.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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
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Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2020

