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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311386-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sztum: Usługi związane z odpadami
2018/S 136-311386
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
Sztum
82-400
Polska
Osoba do kontaktów: Malwina Wiśniewska
Tel.: +48 556406363
E-mail: sztum@sztum.pl
Faks: +48 556406300
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sztum.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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do informacji o zamiarze zawarcia umowy
oraz projekt umowy, który stanowi załącznik nr 2 do informacji o zamiarze zawarcia umowy.
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2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 roku – Kodeks pracy.
Wymogi w zakresie zatrudnienia zostały uregulowane w projekcie umowy.
Załączniki są opublikowane na stronie zamawiającego www.bip.sztum.pl w zakładce zamówienia publiczne
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 450 969.32 EUR

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Miasta i Gminy Sztum

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do informacji o zamiarze zawarcia umowy
oraz projekt umowy, który stanowi załącznik nr 2 do informacji o zamiarze zawarcia umowy.
2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 roku – Kodeks pracy.
Wymogi w zakresie zatrudnienia zostały uregulowane w projekcie umowy.
Załączniki są opublikowane na stronie zamawiającego www.bip.sztum.pl w zakładce zamówienia publiczne

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
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:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia
z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt
1-3a ustawy Pzp, osobie prawnej jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje
nad tą osobą prawną kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą
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na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej
osoby prawnej, b) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego,
ponad 90 % działalności spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego, nad
którą ten zamawiający sprawuje kontrole, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma
bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. MiG Sztum jako podmiot Zama. zamierza udzielić zamówienia
publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruch. na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu MiG Sztum wraz z prowadzeniem i utrzymaniem PSZOK w terminie
od 11.7.2018 roku do 30.6.2019 roku na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w związku z art. 6d
ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1289
ze zm.) PWiK Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum. MiG Sztum jest organem założycielskim
spółki PWiK Sp. z o.o. w Sztumie. MiG Sztum jest jednostką sektora fin. publicznych, która posiada 100 %
udziałów w spółce PWiK Sp. z o.o. w Sztumie. Ponadto MiG Sztum jako Zam. sprawuje nad spółką kontrolę,
polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania
sprawami tej osoby prawnej – w okresie ostatnich trzech lat ponad 90 % działalności spółki PWiK Sp. z o.o.
w Sztumie dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Zam. Ponadto w kontrolowanej osobie prawnej
nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Zamówienie zostanie udzielone PWiK Sp. z o.o., ul.
Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum, w celu zrealizowania przez Zamawiającego jego ustawowych zadań
określonych w ustawie z dnia 8.3.1990 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994) o samorządzie gminnym w zakresie
utrzymania czystości i porządku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z WR art.
67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp
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: 2018/S 107-244627

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:
11/07/2018

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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Sztum
82-400
Polska
Tel.: +48 552772214
Faks: +48 552772604
Kod NUTS: PL63
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 944 444.44 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 100 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Całkowita wartość zamówienia wskazana w pkt. II.1.7) wskazuje szacunkową wartość zamówienia netto w
EUR. Całkowita wartość zamówienia wskazana w pkt. V.2.4) wskazuje w pierwszej kolejności szacunkową
wartość zamówienia netto w PLN, a w drugiej kolejności wartość umowy brutto w PLN.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odowlania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.pl

18/07/2018
S136
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/5

Dz.U./S S136
18/07/2018
311386-2018-PL

VI.5)

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji

5/5

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2018
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