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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:579618-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Włodowice: Usługi związane z odpadami
2021/S 220-579618

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Włodowice
Krajowy numer identyfikacyjny: PL22
Adres pocztowy: ul. Krakowska 26
Miejscowość: Włodowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42 - 421
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Angelika Radosz
E-mail: ug@wlodowice.pl 
Tel.:  +48 343153001
Faks:  +48 343153031
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.wlodowice.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:
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 
na terenie Gminy Włodowice
Numer referencyjny: ZP.IX.271.050.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1.Przedmiotem zamów. jest:„Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 
powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Włodowice”.
2.Zakres obejmuje odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych 
przez właścicieli nieruch., na których zam. mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruch., na których nie zam. 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne z domków letniskowych lub innych nieruch. wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Włodowice, w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła oraz poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zad. Szczegółowy opis 
zawiera zał. nr 3 do SWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 8 362 142.15 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511300 Usługi zbierania śmieci
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Włodowice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Powierzchnia Gminy Włodowice wynosi 7629 ha.
2. Gmina Włodowice liczy dziesięć miejscowości: Góra Włodowska, Hucisko, Kopaniny, Morsko, Parkoszowice, 
Rudniki, Rzędkowice, Skałka, Włodowice, Zdów.
3. Liczba mieszkańców Gminy zameldowanych na pobyt stały i czasowy-stan na dzień 31.12.2020 r.-5186 
mieszkańców.
4. Liczba osób objętych systemem wynosi 4519 – wynikająca z deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Liczba punktów odbioru z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – 1497.
6. Liczba punktów odbioru z nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi (bloki) – 9.
7. Liczba punktów odbioru z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe – 32.
8. Ogólna liczba nieruchomości zamieszkałych – tzw. punktów odbiorowych 1538 (budynki jednorodzinne + 
budynki wielorodzinne + domki letniskowe lub inne wykorzystywane w celu rekreacyjno-wypoczynkowym). W 
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tym liczba nieruchomości o utrudnionym dojeździe - 14 (wykaz nieruchomości o utrudnionym dojeździe stanowi 
załącznik nr 5 do SWZ).
9.Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych 
przekazanych przez właścicieli, współwłaścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a 
powstają odpady komunalne z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno - wypoczynkowe położonych na terenie gminy Włodowice w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z 
późn.zm.) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.
10.Mininalną gwarantowaną ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia szacuje się na:
1) niesegregowanie (zmieszane) odpady komunalne - 3000,00Mg,
2) segregowane odpady komunalne - 2000,00Mg.
11. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do świadczenia na rzecz zamawiającego 
następujących usług:
1) świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 
zamieszkałych na terenie gminy Włodowice;
2) wyposażenie w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych;
3) opracowanie harmonogramów wywozu odpadów oraz dostarczenie je na nieruchomości objęte systemem;
4) sprawozdawczość oraz kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
12. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 
odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z 
późn. zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnymi z 
wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego na lata 
2016-2022, przyjętego Uchwałą nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r., w 
szczególności poprzez:
- przekazywanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji 
komunalnej, o której mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia (dostarczenia) pojemników / Waga: 2
Cena - Waga: 98

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1.W przypadku gdy ilość odpadów będzie większa niż minimalna wartość przedmiotu zamówienia Zamawiający 
może skorzystać z prawa opcji i może zwiększyć zakres przedmiotu zamówienia do maksymalnej wartości 
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wyliczonej poniżej, jednakże z zastrzeżeniem, iż jest to jego uprawnienie, z którego może skorzystać lecz nie 
musi w zależności od potrzeb.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesuwania wolumenu odpadów pomiędzy poszczególnymi 
asortymentami odpadów (tj. niesegregowane (zmieszane), segregowane) w ramach Umowy, w zakresie nie 
większym niż 40% wolumenu odpadów określonego przez Zamawiającego.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 441 ust. 
1 ustawy Pzp.
4. Zakres opcji obejmuje 40 % wolumenu odpadów, o którym mowa powyżej.
5. Warunki skorzystania z prawa opcji:
1) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego.
2) termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w czasie trwania umowy.
3) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
odrębnym oświadczeniem - zamówieniem. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia 
opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych).
4) Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części oraz jest uprawniony do 
zamawiania kilku usług w ramach zamówień opcjonalnych, których wielkość będzie uzależniona od potrzeb 
Zamawiającego.
5) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach 
opisanych w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy.
6. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia 
zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie należy realizować przez okres 36 miesięcy (01.01.2022 r. - 31.12.2024 r.) nie dłużej jednak niż do 
dnia (włącznie z tym dniem), w którym wynagr. za wykonanie przedmiotu umowy osiągnie wartość określoną 
w §6 ust. 2 umowy, a w przypadku skorzystania przez Zam. z prawa opcji do momentu, w którym wynagr. za 
wyk.przed.umowy osiągnie wartość określoną w §6 ust 5 umowy. Szczegóły w SWZ.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 149-397228

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
Nazwa:
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Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 
na terenie Gminy Włodowice

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
03/11/2021

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 Usług Komunalnych "TAMAX" Szczepan Cieślak
Krajowy numer identyfikacyjny: 6562240681
Adres pocztowy: Osiedle Sady 20/2
Miejscowość: Sędziszów
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-340
Państwo: Polska
E-mail: puk@tamax.net.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 231 481.48 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

I. 1. Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) – 8 362 142,15 PLN podana w sekcji II.1.7 ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia to łączna wartość szacunkowa zamówienia (z uwzględnieniem prawa opcji oraz 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp).
2. Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi: 4 401 780,63 PLN;
3. Wartość szacunkowa zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji wynosi: 6 161 251,83 PLN;
4. Wartość szacunkowa zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp wynosi: 2 200 890,32 
PLN.
II. Oferta z najniższą ceną: 4 570 000,00 PLN. Oferta z najwyższą ceną: 4 860 000,00 PLN.
III. Umowa została zawarta 03.11.2021 r. na kwotę: 4 570 000,00 PLN.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX 
ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505–590 ustawy).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2021
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