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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:615815-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Lubartów: Usługi transportu odpadów
2019/S 248-615815

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
Adres pocztowy: ul. Lubelska 68
Miejscowość: Lubartów
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 21-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Maluga
E-mail: zwiazekgmin@zwiazekgmin.lubartow.pl 
Tel.:  +48 818543615
Faks:  +48 818543615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwiazekgmin.lubartow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na
terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej: gminy Lubartów, miasta ...
Numer referencyjny: DGO.271.4.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90512000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zwiazekgmin@zwiazekgmin.lubartow.pl
www.zwiazekgmin.lubartow.pl
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4.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego
Gmin Ziemi Lubartowskiej: gminy Lubartów, miasta i gminy Ostrów Lubelski, gminy Serniki, gminy Ostrówek
oraz gminy miasto Lubartów od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r., zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, w tym
miejscowego, w szczególności ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), zapisami „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego
2022”, uchwalonego uchwałą Sejmiku Województwa nr XXIV/349/2016 oraz uchwałą w sprawie zmiany w
uchwale nr XXIII/88/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 12.9.2017 r. w
sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej w zakresie gospodarowania odpadami komun...

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 354 649.09 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I - usługa odbierania i transportu odpadów z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
sektora I: Gmina Ostrówek
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sektor I: Gmina Ostrówek

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport:
4.2.1. Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych
W workach, pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy obiektach zamieszkałych
I niezamieszkałych niezależnie od ich ilości,
4.2.2. Segregowanych (gromadzonych w sposób selektywny) podanych poniżej rodzajów odpadów
komunalnych (niezależnie od ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (kody
20 01 39, 15 01 02),metale i opakowania z metali (kod 15 01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe
(kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego (kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99 z nieruchomości zamieszkałych
Gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach.
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Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do
gromadzenia odpadów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowe mycie pojemników / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowy odbiór popiołu w maju / Waga: 20
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 środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II - usługa odbierania i transportu odpadów z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
sektora II: Gmina Serniki
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sektor II: Gmina Serniki

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport:
4.2.1. Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych
W workach, pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy obiektach zamieszkałych
I niezamieszkałych niezależnie od ich ilości,
4.2.2. Segregowanych (gromadzonych w sposób selektywny) podanych poniżej rodzajów odpadów
komunalnych (niezależnie od ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (kody
20 01 39, 15 01 02),metale i opakowania z metali (kod 15 01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe
(kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego (kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99 z nieruchomości zamieszkałych
Gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach.
Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do
gromadzenia odpadów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowe mycie pojemników / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowy odbiór popiołu w maju / Waga: 20
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 środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część III - usługa odbierania i transportu odpadów z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
sektora III: Gmina Ostrów Lubelski
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sektor III: Gmina Ostrów Lubelski

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport:
4.2.1. Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych
W workach, pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy obiektach zamieszkałych
I niezamieszkałych niezależnie od ich ilości,
4.2.2. Segregowanych (gromadzonych w sposób selektywny) podanych poniżej rodzajów odpadów
komunalnych (niezależnie od ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (kody
20 01 39, 15 01 02),metale i opakowania z metali (kod 15 01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe
(kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego (kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99 z nieruchomości zamieszkałych
Gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach.
Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do
gromadzenia odpadów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowe mycie pojemników / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowy odbiór popiołu w maju / Waga: 20
Cena - Waga: 60
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część IV - usługa odbierania i transportu odpadów z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
sektora IV: Miasto Lubartów- zabudowa wielolorodzinna
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sektor IV: Miasto Lubartów- zabudowa wielolorodzinna

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport:
4.2.1. Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych
W workach, pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy obiektach zamieszkałych
I niezamieszkałych niezależnie od ich ilości,
4.2.2. Segregowanych (gromadzonych w sposób selektywny) podanych poniżej rodzajów odpadów
komunalnych (niezależnie od ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (kody
20 01 39, 15 01 02),metale i opakowania z metali (kod 15 01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe
(kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego (kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99 z nieruchomości zamieszkałych
Gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach.
Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do
gromadzenia odpadów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowe mycie pojemników / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: odbiór papieru 1 raz w tygodniu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część V - usługa odbierania i transportu odpadów z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
sektora V: Miasto Lubartów- zabudowa jednorodzinna
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sektor V: Miasto Lubartów- zabudowa jednorodzinna

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport:
4.2.1. Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych
W workach, pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy obiektach zamieszkałych
I niezamieszkałych niezależnie od ich ilości,
4.2.2. Segregowanych (gromadzonych w sposób selektywny) podanych poniżej rodzajów odpadów
komunalnych (niezależnie od ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (kody
20 01 39, 15 01 02),metale i opakowania z metali (kod 15 01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe
(kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego (kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99 z nieruchomości zamieszkałych
Gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach.
Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do
gromadzenia odpadów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowe mycie pojemników / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowy odbiór popiołu w maju / Waga: 20
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 środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Część VI - usługa odbierania i transportu odpadów z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
sektora VI: Gmina Lubartów
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sektor VI: Gmina Lubartów

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport:
4.2.1. Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych
W workach, pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy obiektach zamieszkałych
I niezamieszkałych niezależnie od ich ilości,
4.2.2. Segregowanych (gromadzonych w sposób selektywny) podanych poniżej rodzajów odpadów
komunalnych (niezależnie od ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (kody
20 01 39, 15 01 02),metale i opakowania z metali (kod 15 01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe
(kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego (kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99 z nieruchomości zamieszkałych
Gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach.
Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do
gromadzenia odpadów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowe mycie pojemników / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowy odbiór popiołu w maju / Waga: 20
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 środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część VII - usługa odbierania i transportu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie
sektora VII:nieruchomości niezamieszkałe
Część nr: 7
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sektor VII: nieruchomości niezamieszkałe

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport:
4.2.1. Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych
W workach, pojemnikach i kontenerach usytuowanych przy obiektach zamieszkałych
I niezamieszkałych niezależnie od ich ilości,
4.2.2. Segregowanych (gromadzonych w sposób selektywny) podanych poniżej rodzajów odpadów
komunalnych (niezależnie od ich ilości):
— odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (kody
20 01 39, 15 01 02),metale i opakowania z metali (kod 15 01 04, 20 01 40) oraz opakowania wielomateriałowe
(kod 15 01 05),
— odpadów papieru obejmujących: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01)
— odpadów szkła opakowaniowego (kod 20 01 02, 15 01 07),
— odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, oraz zużytych opon o kodzie 16 01 03,
— zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
— odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 wraz z odpadami o kodzie 20 01 08: odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
— popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz ex 20 01 99 z nieruchomości zamieszkałych
Gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach.
Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do
gromadzenia odpadów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowe mycie pojemników / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: ilość dodatkowych odbiorów odpadów zmieszanych w miesiącu na zgłoszenie
telefoniczne / Waga: 20
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 środków 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 zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 172-419964

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
Część nr: 1

Nazwa:
Część I - usługa odbierania i transportu odpadów z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
sektora I: Gmina Ostrówek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/12/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
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: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eko - Trans Sp. z o.o., Samoklęski 28, 21-132 Kamionka
Miejscowość: Samoklęski
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 21-132
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 269 656.52 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 357 852.65 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Część II - usługa odbierania i transportu odpadów z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
sektora II: Gmina Serniki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419964-2019:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S248
24/12/2019
615815-2019-PL

Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 10 / 15

24/12/2019 S248
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 15

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/12/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
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: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów
Miejscowość: Lubartów
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 21-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 366 413.46 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 370 825.79 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Część III - usługa odbierania i transportu odpadów z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
sektora III: Gmina Ostrów Lubelski

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/12/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
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: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EKO-TRANS SP. z o.o., Samoklęski 28, 21-132 Kamionka
Miejscowość: Samoklęski
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 21-132
Państwo: Polska
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Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 523 355.04 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 658 538.32 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4

Część nr: 4

Nazwa:
Część IV - usługa odbierania i transportu odpadów z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
sektora IV: Miasto Lubartów - zabudowa wielorodzinna

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/12/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
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: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodaki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów
Miejscowość: Lubartów
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 21-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 800 102.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 963 073.26 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 5

Część nr: 5

Nazwa:
Część V - usługa odbierania i transportu odpadów z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
sektora V: Gmina Miasto Lubartów – zabudowa jednorodzinna

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
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16/12/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
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: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodaki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów
Miejscowość: Lubartów
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 21-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 306 040.32 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 441 855.96 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 6

Część nr: 6

Nazwa:
Część VI - usługa odbierania i transportu odpadów z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
sektora VI: Gmina Lubartów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/12/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PHU EKO-TRANS Cezary Kubacki, Wielkie 90, 21-143 Abramów
Miejscowość: Wielkie
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 21-143
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
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V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 843 171.52 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 352 996.16 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 7

Część nr: 7

Nazwa:
Część VII – usługa odbierania i transportu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie
sektorów: I,II, III, IV, V, VI,

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/12/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodaki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów
Miejscowość: Lubartów
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 21-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 232 948.08 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 209 506.96 PLN

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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; w terminie 5 dni od
dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane
w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej -
jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8; 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone
w art. 182 ust. 1 i 2 pzp wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia; w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił
wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie: 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w
przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania
o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli
zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o
zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert lub termin składania wniosków. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania
ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2019
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