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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 Drawno
Adres pocztowy: ul. Kościelna 3
Miejscowość: Drawno
Kod NUTS: PL428
Kod pocztowy: 73-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Pasierbiewicz
E-mail: poczta@drawno.pl 
Tel.:  +48 957682031
Faks:  +48 957682505
Adresy internetowe:
Główny adres: http://drawno.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:
„Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i
niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.”
Numer referencyjny: PIOŚ.271.18.2019.MP

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie 12 miesięcy od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno.
Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa (Załącznik nr 1 do SIWZ) - Opis
przedmiotu zamówienia oraz Wzór umowy stanowiący (Załącznik nr 2 do SIWZ).

II.1.6) Informacje o częściach

mailto:poczta@drawno.pl
http://drawno.pl
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To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 237 778.15 PLN / Najdroższa oferta: 1 237 778.15 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90513100
90514000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Drawno

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących
z zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2020 r. –
31.12.2020 r.”
w tym:
1.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie 12 miesięcy od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1454 ze zm.), zgodnie z obowiązującą w czasie trwania umowy uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
oraz rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
2. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości i PSZOK z terenu Gminy Drawno Wykonawca zobowiązany
będzie zagospodarować (odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu) zgodnie z Wojewódzkim
Planem Gospodarki Odpadami, co oznacza, że zebrane na terenie Gminy Drawno odpady komunalne
mogą trafić do wskazanego w Planie RIPOK lub instalacji zastępczej przewidzianej w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami. W przypadku frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania
odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku unieszkodliwiana, zgodnie
z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.
U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).
3. Zapewnienie mieszkańcom gminy bez dodatkowej opłaty od właścicieli nieruchomości worków i pojemników
na odpady komunalne.
4.Wyposażenie w pojemniki na przeterminowane leki aptek, PSZOK-u i ośrodków zdrowia zlokalizowanych na
terenie gminy oraz ich odbiór i zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wyposażenie w pojemniki/kontenery/worki oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie gminy Drawno.
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6. Przeprowadzenie działań w postaci kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
7. Obsługuje imprezy organizowane na terenie gminy Drawno, poprzez wyposażenie
w pojemniki oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
8.Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa (Załącznik nr 1 do SIWZ) - Opis
przedmiotu zamówienia oraz Wzór umowy stanowiący (Załącznik nr 2 do SIWZ).
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: kierowania pojazdami
specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia.
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji
z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których
dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 7 Projektu umowy stanowiącym
(Załącznik Nr 2 do SIWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dysponowanie i realizowanie zamówienia przy użyciu pojazdów do odbioru
odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin EURO-6- aspekt środowiskowy / Waga: 40%|
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)
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 207-505182

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
Zamówienie nr: 75/2019/MP

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:505182-2019:TEXT:PL:HTML
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Nazwa:
„Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych i
niezamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Drawno w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
18/12/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ATF sp.z.o.o.sp.k.
Adres pocztowy: Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec
Miejscowość: Chojnica 2
Kod NUTS: PL42
Kod pocztowy: 78-650 Mirosławiec
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@ATFPolska.com 
Tel.:  +48 943664202
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 016 859.84 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 237 778.15 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: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

mailto:przetargi@ATFPolska.com
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy. 2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie
i skarga do sądu. 3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy. 4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 5.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy. 6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 7. Odwołanie
wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 8. Odwołujący
przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej. c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11. Skargę wnosi się do
sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 12.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188
z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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