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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:628291-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Pułtusk: Usługi związane z odpadami
2021/S 238-628291
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pułtusk
Adres pocztowy: ul. Rynek 41
Miejscowość: Pułtusk
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 06-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Jaskulska
E-mail: zzp@pultusk.pl
Tel.: +48 233067221
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.271.18.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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 15.360 ton.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 17 066 666.67 PLN

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia określa wykonanie usługi polegającej na :
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 15.360 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 trzy razy w roku w dodatkowych
terminach właściciel nieruchomości może zorganizować dowóz odpadów wielkogabarytowych na PSZOK.
4) Prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Płocochowie i na ul. Rybitew 32.

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
Realizacja umowy - przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy

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
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
Wszczęcie przedmiotowego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki następuje zgodnie z przepisami
art. 214 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze
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zm.) tj: zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 ust. i art. 5 ust. 1 pkt 1, osobie
prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi
jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące
zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna
osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez
zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje
kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) i art.
6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888
z późn. zm.) dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na
wykonywanie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w innym trybie – w tym
w trybie z wolnej ręki.
Mając na uwadze powyższe regulacje możliwe jest powierzenie wykonywania zadania odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych Pułtuskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych
Sp. z o.o., ponieważ spełnione są wszystkie wymagane art. 214 ust. 1 pkt. 11 warunki:
- Gmina Pułtusk sprawuje nad Pułtuskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. kontrolę,
odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele
strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej Spółki,
- ponad 90% działalności Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. dotyczy wykonywania
zadań powierzonych przez Gminę Pułtusk,
- w Pułtuskim Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o. o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału
prywatnego.
Za przekazaniem zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gminnemu operatorowi
przemawia jego doświadczenie w wykonywaniu wspomnianych zadań, inwestycje, które dotychczasowo gmina
Pułtusk poniosła w związku z funkcjonowaniem firmy, sprawdzona kadra fachowców zatrudnionych w jednostce
oraz doskonała znajomość lokalnego rynku gospodarki odpadami, znajomość specyfiki gminy Pułtusk i rynku
wytwórców odpadów, idealnie wypracowana logistyka odbioru gminnych odpadów komunalnych
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2)
Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
02/12/2021

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
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Oficjalna nazwa: Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Stanisława Staszica 35
Miejscowość: Pułtusk
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 06-100
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 17 066 666.67 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Informacje podane w ogłoszeniu, ze względu na wzór formularza ogłoszenia oraz brak możliwości
zmodyfikowania treści lub pominięcia wymaganych pozycji, zostały wskazane na podstawie danych oraz
informacji , jakimi dysponuje Zamawiający na dzień rozpoczęcia procedury oraz przesłania niniejszego
ogłoszenia. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż kwoty podane w pkt II.1.7 i V.2.4 to kwoty
stanowiące szacunkową wartość zamówienia (bez VAT) podlegające negocjacjom na etapie ich prowadzenia.
Zamawiający na tym etapie postępowania nie ma możliwości wskazania kwot, które będą znane dopiero po
przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą. Analogicznie data wskazana w pkt V.2.1 jest datą rozpoczęcia
procedury, a nie zawarcia umowy. Powyższe dane w sposób prawidłowy będą mogły być wskazane po zawarciu
umowy tj. w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX PZP „Środki ochrony
prawnej”.
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów PZP.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15,
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w
tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że
Zamawiający był do tego obowiązany.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
6. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
8. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
10. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).
11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
lub 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.
12. Odwołanie w przypadkach innych niż wyżej określone 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.
13. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o
któryḿ mowa w art. 519 ust. 1 PZP, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sadu.
15. Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: ul. Postępu 17a
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2021
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