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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125102-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Stargard: Usługi związane z odpadami
2019/S 054-125102

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Gmina-Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie
854-222-88-73
ul. I Brygady 35
Stargard
73-110
Polska
Osoba do kontaktów: Julita Siek
Tel.:  +48 918341833
E-mail: j.siek@zuk-stargard.pl 
Faks:  +48 918341835
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuk-stargard.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zuk-stargard.pl/index.php/zamowienia/zamowienia-publiczne

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka budżetowa JST

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Stargard w roku 2019

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:j.siek@zuk-stargard.pl
http://www.zuk-stargard.pl
http://www.zuk-stargard.pl/index.php/zamowienia/zamowienia-publiczne
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Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowywanie przez Wykonawcę wszystkich odpadów komunalnych,
pochodzących od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Miasta Stargard w 2019 r.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 832 145.77 EUR

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łęczyca, gm. Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, woj. zachodniopomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowywanie przez Wykonawcę wszystkich odpadów komunalnych,
pochodzących od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Miasta Stargard w 2019 r.

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
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z

następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych

Wyjaśnienie:
Procedura negocjacyjna została wybrana zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki gdyż 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.
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Zamawiający nie miał możliwości zaznaczenia tej opcji wśród przesłanek umieszczonych w zamkniętym
katalogu w punkcie 1 załącznika D1

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 039-088828

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:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Stargard w roku 2019.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
11/03/2019

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

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.
NIP 854-23-64-961
ul. Księcia Bogusława IV 15
Stargard
73-110
Polska
Tel.:  +48 915733536
E-mail: biuro@zzo.stargard.pl 
Faks:  +48 915733536
Kod NUTS: PL427
Adres internetowy: https://zzo.stargard.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 814 250.46 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 832 145.77 EUR

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88828-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:biuro@zzo.stargard.pl
https://zzo.stargard.pl/
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VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

