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- - Us ugi - Og oszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
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Polska-Rzeszów: Us ugi transportu odpadów
2017/S 030-054350
Og oszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki post powania
Us ugi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj ca
I.1) Nazwa i adresy
Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o.
690260991
al. gen. W adys awa Sikorskiego 428
Rzeszów
35-304
Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Kami ska, Iwona Kie
Tel.: +48 178613001
E-mail: mpgk@mpgk.pl
Faks: +48 178613003
Kod NUTS: PL325
Adresy internetowe:
ówny adres: www.mpgk.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj cej
Inny rodzaj: spó ka z o.o. ze 100 % udzia em gminy
I.5)

ówny przedmiot dzia alno ci
Inna dzia alno : zbieranie odpadów innych ni niebezpieczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko

lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Us ugi transportu odpadów.
Numer referencyjny: NO-223/XIV/16
II.1.2)

ówny kod CPV
90512000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Us ugi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów przez Wykonawc za adowanych na terenie
Zak adu Gospodarki Odpadami przy ul. Ciep owniczej 11 w Rzeszowie do miejsca
zagospodarowania odpadów, zgodnie z bie cymi wskazaniami Zamawiaj cego.
II.1.6) Informacje o cz ciach
To zamówienie podzielone jest na cz

ci: nie

II.1.7) Ca kowita warto zamówienia (bez VAT)
Warto bez VAT: 1 530 000.00 PLN

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:054350-2017:TEXT:PL:HTML

2017-02-13

Us ugi - 54350-2017 - TED Tenders Electronic Daily

Strona 2 z 3

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce wiadczenia us ug
Kod NUTS: PL325
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów przez Wykonawc za adowanych na terenie
Zak adu Gospodarki Odpadami przy ul. Ciep owniczej 11 w Rzeszowie do miejsca
zagospodarowania odpadów, zgodnie z bie cymi wskazaniami Zamawiaj cego. Odpady
nale y przewie do wyznaczonego przez Zamawiaj cego odbiorcy odpadów i roz adowa w
miejscu wskazanym przez odbieraj cego. Za adunek odpadów odbywa si b dzie w godz.
pracy zak adu tj. od godz. 6:00 do godz. 22:00 oraz w ka dym innym czasie wynikaj cym z
potrzeb zak adu po uprzednim zg oszeniu takiej potrzeby przez Zamawiaj cego. Miejsce na
które b
transportowane odpady wska e Zamawiaj cy, przy czym b dzie ono po one w
odleg ci nie wi kszej ni 100 km od miejsca za adunku odpadów. Zamawiaj cy szacuje, e
do przewiezienia b dzie ok. 68 000 Mg odpadów z tym, e ok. 22 000 Mg odpadów
transportowana b dzie na odleg
powy ej 50 km, natomiast ok. 46 000 Mg odpadów na
odleg
do 50 km.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jako ci - Nazwa: Kryterium aspektu rodowiskowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rz dowych (GPA)
Zamówienie jest obj te Porozumieniem w sprawie zamówie rz dowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycz ca przedmiotowego post powania
Numer og oszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 234-426659
IV.2.8) Informacje o zako czeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9) Informacje o zako czeniu zaproszenia do ubiegania si o zamówienie w postaci
wst pnego og oszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: Us ugi transportu odpadów
Nazwa:
Us ugi transportu odpadów
Zamówienie/zamówienie na cz

zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy:
07/02/2017
V.2.2) Informacje o ofertach

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:054350-2017:TEXT:PL:HTML

2017-02-13

Us ugi - 54350-2017 - TED Tenders Electronic Daily

Strona 3 z 3

Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od M P: 3
Zamówienie zosta o udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Us ugi Transportowo–Sprz towe Stanis aw Kotula
8131026369
ul. Ruczajowa 9
Rzeszów
35-304
Polska
E-mail: transrze@interia.pl
Kod NUTS: PL325
Wykonawc jest M P: tak
V.2.4) Informacje na temat warto ci zamówienia/cz ci (bez VAT)
Pocz tkowa szacunkowa ca kowita warto zamówienia/cz ci: 1 600 000.00 PLN
Ca kowita ko cowa warto umowy/cz ci: 1 530 000.00 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupe niaj ce
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwo awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo awcze
Prezes Krajowej Izby Odwo awczej
ul. Post pu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk adanie odwo
Dok adne informacje na temat terminów sk adania odwo :
Odwo anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci
Zamawiaj cego stanowi cej podstaw jego wniesienia – je eli zosta y przes ane w sposób
okre lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – je eli zosta y przes ane w
inny sposób. Je eli Zamawiaj cy nie przes Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwo anie wnosi si nie pó niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w
Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej og oszenia o udzieleniu zamówienia. Szczegó owe
zasady post powania po wniesieniu odwo ania, okre laj stosowne przepisy Dzia u VI ustawy
Prawo zamówie publicznych.
VI.4.4)

ród o, gdzie mo na uzyska informacje na temat sk adania odwo
Urz d Zamówie Publicznych, Departament Odwo
ul. Post pu 17 a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wys ania niniejszego og oszenia:
09/02/2017
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