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- - Us ugi - Og oszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

I. II. IV. V. VI.

Polska-Rzeszów: Us ugi transportu odpadów
2018/S 022-046389
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: PL823
Adresy internetowe:
ówny adres: www.mpgk.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj cej
Podmiot prawa publicznego
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/XVII/17
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: 1 054 000.00 PLN
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II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce wiadczenia us ug
Kod NUTS: PL823
ówne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzeszów ul. Ciep ownicza 11.
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów przez Wykonawc o kodach:
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
20 02 03 – inne odpady nieulegaj ce biodegradacji,
19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne),
19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne ni wymienione w 191211,
19 05 99 – inne niewymienione odpady (frakcja podsitowa po stabilizacji),
20 02 01 – odpady ulegaj ce biodegradacji (skoszona trawa, li cie, ga zie),
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów,
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
1701 07– zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materia ów
ceramicznych i elementów wyposa enia inne ni wymienione w 17 01 06,
15 01 07 – opakowania ze szk a,
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.
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.
2. 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
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. Zg oszenie konieczno ci udost pnienia pojazdów do za adunku odpadów
odbywa si b dzie telefonicznie, faksem lub poczt elektroniczn z co najmniej 4
godzinnym wyprzedzeniem. 3. 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. 4. Zamawiaj cy szacuje, e do przewiezienia b dzie ok. 45 000
Mg odpadów z tym, e ok. 35 000 Mg w terminie do 1.7.2018 r. a ok. 10 000 Mg w terminie
od 1.7.2018 do ko ca trwania umowy. Ogólna ilo i data zmniejszenia ilo ci odpadów do
transportu mo e ulec zmianie i wynika z wycofania z przewozu niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych po otwarciu w Rzeszowie Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 5. Zamawiaj cy szacuje, e ok. 12 000 Mg odpadów
transportowana b dzie na odleg
powy ej 50 km, natomiast ok. 33 000 Mg odpadów na
odleg
do 50 km. 6.Zamawiaj cy nie gwarantuje minimalnej ilo ci odpadów do wywozu
przez Wykonawc . 7.Za adunek odpadów na pojazdy odbywa si b dzie adowark w miar
dostaw odpadów mieciarkami.
8. Odpady b
wa one dwukrotnie tj. przy wyje dzie z obiektu przy ul. Ciep owniczej oraz
u odbiorcy odpadów, przy czym do obci enia za transport b dzie przyjmowana waga
odpadów wykazana na wadze Zamawiaj cego. 9. Za adunek odpadów odbywa si b dzie na
podstawie pobranego zlecenia transportowego okre laj cego kod odpadów, pobieranego na
wadze przy ul. Ciep owniczej 11 w Rzeszowie.
10. Zamawiaj cy b dzie jako przekazuj cy odpady wystawia ,,kart przekazania odpadów”,
któr ka dorazowo potwierdzi Wykonawca. 11.Wykonawca po za adowaniu odpadów na
asny pojazd staje si ich posiadaczem co jest zgodne z ustaw o odpadach. 12.Transport
odpadów wykonywany b dzie w okresie od poniedzia ku do pi tku, przy czym Wykonawca
zobowi zany jest zapewni wywóz odpadów w ilo ciach wynikaj cych z bie cych potrzeb
Zamawiaj cego. 13.Odleg
z miejsca odbioru odpadów do miejsca ich zagospodarowania
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dzie liczona przy wykorzystaniu Lokalizatora Internetowego Googole Maps, dost pnego
pod adresem www.maps.google.pl 14.Transport odpadów odbywa si
dzie najkrótsz
tras do miejsca docelowego wskazanego przez Zamawiaj cego. Je eli Wykonawca wykona
transport tras d sz , nie nabywa prawa do wynagrodzenia ponad kwot nale
za
transport tras najkrótsz .
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 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: 2017/S 224-466296
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
Nazwa:
Us ugi transportu odpadów
Zamówienie/zamówienie na cz

zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/01/2018
V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od M P: 2
Zamówienie zosta o udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Us ugi Transportowo–Sprz towe Stanis aw Kotula
813-102-63-69
ul. Ruczajowa 9
Rzeszów
35-304
Polska
E-mail: transrze@interia.pl
Kod NUTS: PL823
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: 960 000.00 PLN
Ca kowita ko cowa warto umowy/cz ci: 1 054 500.00 PLN
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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 :
1. Odwo anie - zgodnie z przepisami art. 180 - 198 Pzp przys uguje wy cznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci Zamawiaj cego lub zaniechania czynno ci, do
której Zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie ustawy.
2. Odwo anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo awczej:
1) na tre og oszenia o zamówieniu i tre postanowie SlWZ w terminie 10 dni od dnia
publikacji og oszenia w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej,
2) 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 przy u yciu rodków komunikacji
elektronicznej, albo w terminie 15 - je eli zosta y przes ane w inny sposób;
3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci
mo na by o powzi wiadomo o okoliczno ciach stanowi cych podstaw jego wniesienia
wobec czynno ci innych ni okre lone w pkt. 1). i w pkt.2).
Odwo anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo awczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomoc wa nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa nego rodka, spe niaj cego
wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo uj cy przesy a kopi odwo ania zamawiaj cemu
przed up ywem terminu do wniesienia odwo ania w taki sposób, aby zamawiaj cy móg
zapozna si z jego tre ci przed up ywem tego terminu. W przypadku wniesienia odwo ania
po up ywie terminu sk adania ofert bieg terminu zwi zania ofert ulega zawieszeniu do
czasu og oszenia przez Izb orzeczenia.
Odwo anie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynno ci zamawiaj cego, której
zarzuca si niezgodno z przepisami ustawy, zawiera zwi e przedstawienie zarzutów,
okre la
danie oraz wskazywa okoliczno ci faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie
odwo ania. Szczegó y reguluj przepisy Dzia u VI ustawy Pzp.
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:
30/01/2018
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