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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Sędziszów
RDG.GO.271.1.2019
ul. Dworcowa 20
Sędziszów
28-340
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Grzybowska
Tel.: +48 413811127
E-mail: przetargi@sedziszow.pl
Kod NUTS: PL722
Adresy internetowe:
Główny adres: http://sedziszow.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:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu gminy Sędziszów
Numer referencyjny: RDG.GO.271.1.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu gminy Sędziszów.
2. Usługa obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie
z sołectw: Aleksandrów, Białowieża, Boleścice, Borszowice, Bugaj, Czekaj - Krzelów, Czepiec, Gniewięcin,
Jeżów, Grązów, Klimontów, Klimontówek, Krzcięcice, Łowinia, Marianów, Mierzyn, Mstyczów, Pawłowice, Piła,
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Piołunka, Podsadek, Przełaj, Przełaj Czepiecki, Słaboszowice, Sosnowiec, Szałas, Swaryszów, Tarnawa,
Wojciechowice, Zielonki, Zagaje i z miasta Sędziszów.
3. Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
4. Przedmiot zamówienia winien być wykonywany w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia lub odzysku oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90513200
90514000
90533000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto i Gmina Sędziszów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu gminy Sędziszów.
Usługa obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie
z sołectw: Aleksandrów, Białowieża, Boleścice, Borszowice, Bugaj, Czekaj - Krzelów, Czepiec, Gniewięcin,
Jeżów, Grązów, Klimontów, Klimontówek, Krzcięcice, Łowinia, Marianów, Mierzyn, Mstyczów, Pawłowice, Piła,
Piołunka, Podsadek, Przełaj, Przełaj Czepiecki, Słaboszowice, Sosnowiec, Szałas, Swaryszów, Tarnawa,
Wojciechowice, Zielonki, Zagaje i z miasta Sędziszów.
Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Przedmiot zamówienia winien być wykonywany w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia lub odzysku oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zawrzeć i okazać Zamawiającemu umowy w zakresie przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych,
bioodpadów w tym odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych
do składowania do Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji
przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania „Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego”, jako instalacji regionalnej dla Gminy Sędziszów
oraz innych kontrahentów w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych.
Podstawowe dane o uwarunkowaniach zamówienia:
- Orientacyjna liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne stanowi Zestawienie Nr 1 do
SIWZ,
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- Orientacyjna liczba pojemników do wywozu w ciągu miesiąca kalendarzowego z nieruchomości
niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów stanowi Zestawienie Nr 2 do SIWZ,
- Dane mające wpływ na realizację zamówienia (inne dane charakteryzujące uwarunkowania zamówienia)
stanowi Zestawienie Nr 3 do SIWZ,
- Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Sędziszów, na podstawie sprawozdań składanych przez
przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych w latach 2017 - 2018 podaje
Zestawienie Nr 4 do SIWZ,
- W ślad za Umową, Wykonawcy zostanie przekazana szczegółowa dokumentacja według Zestawienia Nr 1
do SIWZ, którą należy uznać za dokumentację wyjściową do stworzenia bazy punktów adresowych. W trakcie
realizacji zadania baza ta będzie podlegała modyfikacjom, ze względu na zmianę właścicieli nieruchomości,
wielkości wytwarzanych odpadów czy też powstawania nowych obiektów na nieruchomościach, gdzie będą
wytwarzane odpady komunalne lub ich likwidacji,
- Ilość wytworzonych odpadów jak i inne dane wymienione w Zestawieniu Nr 1 do SIWZ nie są zależne
od Zamawiającego. Ustalone ilości orientacyjne będą ulegały zmianom stosownie do rzeczywistej ilości
nieruchomości, ilości mieszkańców, ilości i rodzaju odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości.
Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia i obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), zlokalizowanego na terenie gminy Sędziszów. Teren winien być utwardzony, skanalizowany,
ogrodzony, oświetlony, monitorowany lub dozorowany oraz oznakowany w widoczny sposób.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas rozpatrzenia reklamacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium środowiskowe - emisja spalin / 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
1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000,00 PLN.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

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)
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 066-154901

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
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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
Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu gminy Sędziszów
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-046712

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający unieważnia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 1 898 257,93 zł. Zamawiający
nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty
najkorzystniejszej.
Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww.
podstawie prawnej.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2019

