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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528094-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Lubsko: Usługi gospodarki odpadami
2017/S 250-528094
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Lubsko
Plac Wolności 1
Lubsko
68-300
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Poszwa
Tel.: +48 684576247
E-mail: iposzwa2@lubsko.pl
Faks: +48 684576270
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.lubsko.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

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:
Świadczenie usługi zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających
biodegradacji, w tym bioodpadów oraz odpadów wielkogabarytowych od właścicieli zamieszkałych
nieruchomości w Gminie
Numer referencyjny: RZ.2710.23.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90533000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów oraz odpadów wielkogabarytowych w okresie od
1.1.2018 r. do 31.12.2018 r. w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – Zakładzie
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie.
Wykonawca będzie realizował zamówienia zgodnie z przepisami prawa, w szczególności:
a) ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987 ze zm.),
b) uchwałą nr XXX/281/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10.9.2012 r. w sprawie wykonania Planu
gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku (Dz. Urz.
Woj. Lubus. 2012.1835 oraz 2012.2866) oraz zmieniającą uchwałą nr IV/39/15 z dnia 9.2.2015 r. oraz uchwałą
Nr XXIX/449/17 z dnia 10.4.2017 roku w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 065 531.20 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Lubsko.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów oraz odpadów wielkogabarytowych w okresie od
1.1.2018 r. do 31.12.2018 r. w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – Zakładzie
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie.
Wykonawca będzie realizował zamówienia zgodnie z przepisami prawa, w szczególności:
a) ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987 ze zm.),
b) uchwałą nr XXX/281/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10.9.2012 r. w sprawie wykonania Planu
gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku (Dz. Urz.
Woj. Lubus. 2012.1835 oraz 2012.2866) oraz zmieniającą uchwałą nr IV/39/15 z dnia 9.2.2015 r. oraz uchwałą
Nr XXIX/449/17 z dnia 10.4.2017 roku w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami

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
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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
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z
następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Zamawiający jako tryb udzielenia zamówienia wybrał zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1
lit a) z uwagi na fakt, że przedmiotowe usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn
technicznych o obiektywnym charakterze i nie istnieją rozwiązania alternatywne.
Ustawa Prawo zamówień publicznych jako przesłankę zastosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego trybu zamówienia z wolnej ręki przewiduje w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, iż zamawiający może udzielić
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej następująca okoliczność: usługi mogą być świadczone
tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
Wykonawca, spełniający warunki udziału niniejszego postępowania musi posiadać status regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych w regionie gospodarki odpadami, w skład którego wchodzi Gmina
Lubsko oraz posiadać decyzje marszałka województwa zezwalające na zbieranie odpadów i na przetwarzanie
odpadów. Z przepisów art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) wynika, że podmiot odbierający zmieszane odpady komunalne,
odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od
właścicieli nieruchomości jest zobowiązany przekazać je regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych i to tylko tej, która obsługuje dany region gospodarki odpadami komunalnymi określony w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami i wprowadzony do uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami.
Sejmik województwa lubuskiego uchwałą Nr XXIX/449/17 z dnia 10.4.2017 roku w sprawie wykonania
Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów
komunalnych (Dz. Urz. Woj. Lubus. 2017, poz. 1027) wyznaczył 4 regiony gospodarki odpadami komunalnymi i
określił regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki
odpadami komunalnymi. Na mocy ww. uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego jedynym podmiotem
uprawnionym do świadczenia usługi zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych
odebranych w Gminie Lubsko jest wyłącznie Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie,
Marszów 50A, 68-200 Żary.

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
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V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
15/12/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie
Marszów 50a
Żary
68-200
Polska
Kod NUTS: PL432
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 065 531.20 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

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
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22457701
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E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 22457700
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2017
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