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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248094-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarczyn: Usługi związane z odpadami
2019/S 102-248094
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Tarczyn
ul. Juliana Stępkowskiego 17
Tarczyn
05-555
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Borkowska
E-mail: zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
Faks: +48 227278191
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.tarczyn.pl
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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarczyn

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarczyn w
okresie od 1.6.2019 r. do 31.12.2019 r.

II.1.6)

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

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 879 629.64 PLN / Najdroższa oferta: 1 879 629.64 PLN brana pod uwagę

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarczyn w
okresie od 1.6.2019 r. do 31.12.2019 r.

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:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności:
W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub
robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość zamówienia została uwzględniona przy
obliczeniu jego wartości.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych, powstających na terenie Gminy Tarczyn.
Przedmiotowe zamówienie spełnia przesłanki zawarte w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp, ponieważ:
1) ma być udzielone dotychczasowemu Wykonawcy – PreZero Service Wschód Sp. z o.o. (Poprzednia nazwa
firmy: Tonsmeier Wschód Sp. z o.o.)
2) nie minął dozwolony przepisem okres 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego - zamówienie
podstawowe zostało udzielone umową nr 217/2017 z dnia 21.11.2017 r.
3) wartość zamówienia podstawowego wynosiła 3 473 940,96 PLN netto, przewidziano udzielenie zamówień
podobnych do 80 % wartości zamówienia podstawowego, tj. do kwoty 2 781 552,79 PLN netto – szacunkowa
wartość przedmiotowego zamówienia to 1 814 814,81 PLN (tj. 420 904,70 EUR)
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4) zamówienia na roboty podobne było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego – ogłoszenie nr 2017/S 190-38944 z 4.10.2017 r.
5) zamówienie polega na powtórzeniu usług podobnych do tych, udzielonych w ramach zamówienia
podstawowego oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Zamówienie podstawowe obejmowało świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z terenu Gminy Tarczyn. Przedmiotowe zamówienie obejmuje powtórzenie tego samego zakresu usług i jest
zatem tożsame z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jest zatem zgodne z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych.
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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

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:
21/05/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
PreZero Service Wschód Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3
Radom
26-600
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 2 030 000.00 EUR / Najdroższa oferta: 2 030 000.00 EUR brana pod uwagę

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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2019
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