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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216817-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Nadarzyn: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2019/S 090-216817

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
Nadarzyn
05-830
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Ciarka - Matysiak, Sylwia Bęza
Tel.:  +48 22739-97-06
E-mail: przetargi@nadarzyn.pl 
Faks:  +48 22729-81-75
Kod NUTS: PL913
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nadarzyn.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 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Numer referencyjny: ZPiFZ.271.10.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@nadarzyn.pl
www.nadarzyn.pl
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Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – gromadzonych w sposób selektywny jak i zmieszany,
w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych na składowisko.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Nadarzyn

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – gromadzonych w sposób selektywny jak i zmieszany,
w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych na składowisko, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości
I porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) oraz rozporządzeniami wykonawczymi, zapisami
wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego
nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami, oraz zgodnie z Uchwałą
Nr XIX.237.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18.5.2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Nadarzyn; Uchwałą Nr XXI.273.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31.8.2016 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów, a także innymi
przepisami prawa ustawowego i miejscowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony
przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz w projekcie
umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Szacunkowa ilość odpadów odebranych i zagospodarowanych
z terenu gminy Nadarzyn określona jest na podstawie liczby mieszkańców, średniej rocznej produkcji odpadów
oraz sprawozdań składanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na odbieranie odpadów
komunalnych. Prognozowana ilość odpadów, którą należy odebrać i zagospodarować to co najmniej 6123,
93 Mg/ na 1 rok, w tym selektywnie zebrane w ilości ok. 1 235,75 Mg/na 1 rok (według sprawozdań z 2017 r.).
Ilości te mają charakter szacunkowy i będą ulegały zmianie wraz z rozwojem selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na terenie gminy. Zakres prac obejmuje:
1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych wyposażenie w niezbędne pojemniki i worki służące do
gromadzenia odpadów, wg przyjętego systemu selektywnego zbierania odpadów.
2. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych gromadzonych w sposób nieselektywny
lub selektywny, w podziale na frakcje.
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3. Odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zgromadzonych na terenie nieruchomości w pojemnikach i
workach.
4. Zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanym
dalej PSZOK.
5. Odbiór każdej ilości segregowanych odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.:
Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące bezpośrednio usługi
przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym czynności polegające na odbiorze odpadów komunalnych (tzn.
osoby skierowane do załadunku odpadów na samochody oraz kierowcy), pochodzących z nieruchomości
zamieszkałych z obszaru Gminy Nadarzyn, były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.
917, ze zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Dodatkowa dezynfekcja pojemników / Waga: 40

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
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty, a obecnie obowiązująca
umowa zawarta jest do dnia 30.6.2019 r., co uzasadnia konieczność skrócenia terminu składania ofert.
Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zachowania
ciągłości odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Nadarzyn. Wyznaczenie terminu składania ofert, bez skracania go, uniemożliwiłoby udzielenie
zamówienia w terminie zabezpieczającym ciągłość odbioru odpadów. Brak realizacji przedmiotowej usługi
niewątpliwie wpływałby na pogorszenie warunków sanitarno-epidemiologicznych mieszkańców Gminy
Nadarzyn, a także ich życia i zdrowia.

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 044-100528

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100528-2019:TEXT:PL:HTML
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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: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl

