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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:512926-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Krosno Odrzańskie: Usługi związane z odpadami
2017/S 245-512926
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
Krosno Odrzańskie
66-600
Polska
Osoba do kontaktów: Ryszard Słupski, Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno
Odrzańskie
Tel.: +48 684109700
E-mail: r.slupski@krosnoodrzanskie.pl
Faks: +48 683835122
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.krosnoodrzanskie.pl
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 z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krosno
Odrzańskie, oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim”
Numer referencyjny: IR.271.2.19.2017.RS

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem Umowy jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Wiejskiej (rozumiane jako obsługę, transport
i zagospodarowanie odpadów) w terminie od dnia 1.2.2018 r. do dnia 31.1.2022 r., zgodnie z zasadami
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prawa krajowego, w tym aktami prawa miejscowego. Zakres zamówienia obejmuje: a) odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami Ustawy oraz
prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 11 327 056.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90513200
90512000
90511300
90513100
90533000
90514000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, woj. Lubuskie, Teren Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje: a) odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów
komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,
w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami Ustawy,
zapisami uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych oraz zgodnie z
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, a także innymi przepisami
prawa, w tym prawa miejscowego. b) Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Krośnie Odrzańskim przy ulicy Wiejskiej rozumiany jako obsługa, wywóz i zagospodarowanie zebranych
odpadów z PSZOK według zasad określonych w OPZ. Przewidywana ilość wytwarzanych odpadów (minimalny
gwarantowany zakres zamówienia), tj. ilość Mg odpadów, jaką Wykonawca zobowiązany jest odebrać i
zagospodarować zgodnie z zapisami niniejszej umowy i w terminie w niej określonym wynosi 15.908 Mg, z tego
w miejscu powstania odpadów: a) 15.004 Mg w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości
zamieszkałych, b) 904 Mg w zakresie zagospodarowania odpadów z PSZOK-u.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy. Wyjaśnienie: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy
Pzp zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, może udzielić zamówienia w trybie zamówienia
z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a)zamawiający sprawuje nad
tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na
dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby
prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana
przez zamawiającego w taki sam sposób, b)ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy
wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę
prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a), c) w kontrolowanej osobie
prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Zamawiający – Gmina Krosno Odrzańskie,
jako jednostka samorządu terytorialnego jest jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na odbiór i zagospodarowanie stałych
odpadów komunalnych odebranych z zamieszkałych nieruchomości Krośnieńskiemu Przedsiębiorstwu
Wodociągowo - Kanalizacyjnemu spółka z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim zgodnie z art. 6d ust. 1
ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Krośnieńskie Przedsiębiorstwo
Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim jest osobą prawną, nad którą Gmina
Krosno Odrzańskie sprawuje pełną kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami,
albowiem jest jej jedynym udziałowcem i posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym. Gmina Krosno
Odrzańskie jako jedyny właściciel ma dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące
zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Ponadto, ponad 90 % działalności Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągowo - Kanalizacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim dotyczy wykonywania zadań
powierzonych spółce przez Gminę Krosno Odrzańskie. Przeprowadzone analizy wykazały, że zarówno w
przypadku dotychczas prowadzonej działalności, jak i opracowanych czteroletnich prognoz handlowych na lata
2018-2021, ponad 90 % działalności spółki stanowić będzie działalność jej powierzona.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2)
Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19/12/2017
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V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o.
ul. Wiejska 23
Krosno Odrzanskie
66-600
Polska
Tel.: +48 683835533
E-mail: sekretariat@kpwk-krosnoodrzanskie.pl
Faks: +48 683599121
Kod NUTS: PL432
Adres internetowy:http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl/kpwk/kontakt
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 11 327 056.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Data decyzji o udzielenia zamówienie stanowi datę przesłania zaproszenia.
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
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

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
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
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Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2017
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