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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Gmina Drawno
ul. Kościelna 3
Drawno
73-220
Polska
Tel.:  +48 957682031
E-mail: poczta@drawno.pl 
Faks:  +48 957682505
Kod NUTS: PL425
Adresy internetowe:
Główny adres: http://drawno.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
położonych w obszarze gminy Drawno w okresie 2017-2018
Numer referencyjny: PIOŚ.271.12.2016.GW

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
1. Odbierać z PGO odpady oraz dostarczać zebrane odpady do RIPOK:
• odpady mokre: biodegradowalne, zielone,
• odpady suche: metale żelazne i nieżelazne, papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
tekstylia, itp.,
• odpady niesegregowane (zmieszane),
• odpady wielkogabarytowe,
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• zużyte opony,
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
2. Odbierać z PSZOK odpady oraz dostarczać zebrane odpady do RIPOK:
• odpady suche: metale żelazne i nieżelazne, papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
tekstylia, itp.,
• odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• sprzęt elektryczny i elektroniczny, źródła światła (żarówki, jarzeniówki itp.)
• baterie i akumulatory,
• zużyte opony,
• chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych.
• odpady budowlano – remontowe.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 072 187.39 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
1. Odbierać z PGO odpady oraz dostarczać zebrane odpady do RIPOK:
• odpady mokre: biodegradowalne, zielone,
• odpady suche: metale żelazne i nieżelazne, papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
tekstylia, itp.,
• odpady niesegregowane (zmieszane),
• odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
2. Odbierać z PSZOK odpady oraz dostarczać zebrane odpady do RIPOK:
• odpady suche: metale żelazne i nieżelazne, papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
tekstylia, itp.,
• odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• sprzęt elektryczny i elektroniczny, źródła światła (żarówki, jarzeniówki itp.)
• baterie i akumulatory,
• zużyte opony,
• chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych.
• odpady budowlano – remontowe.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Mycie pojemników / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Kryterium środowiskowe - akcje promujące selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych / Waga: 20

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: 2016/S 209-378339

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/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
27/12/2016

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.
ul. Górecka 104
Poznań
61-483
Polska
Kod NUTS: PL415
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 072 187.39 PLN

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:378339-2016:TEXT:PL:HTML


4 / 4

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 023 840.00 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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2017
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