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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301204-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Tczew: Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
2019/S 123-301204

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Gmina Miejska Tczew
pl. Piłsudskiego 1
Tczew
83-110
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Mielnik
Tel.:  +48 587759367
E-mail: wzp@um.tczew.pl 
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zp.tczew.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:
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy w
granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Tczew
Numer referencyjny: WZP.271.3.4.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90513200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi:

mailto:wzp@um.tczew.pl
www.zp.tczew.pl
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1) odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miejskiej Tczew;
2) wyposażenia i utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemników do zbierania odpadów
komunalnych zmieszanych i odpadów selektywnie zebranych, a także dostawa worków do zbiórki selektywnej
odpadów.
Wykonawca winien realizować zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SIWZ oraz ze
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na
terenie Gminy Miejskiej Tczew
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Tczew

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące:
1) usługi odbierania odpadów komunalnych (zmieszanych i selektywnie zebranych) z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miejskiej Tczew (ok. 50 tyś. mieszkańców, w tym ok. 30 tyś. w
zabudowie wielorodzinnej typu bloki, ok. 12 tyś. w zabudowie wielorodzinnej typu kamienice i ok. 8 tyś. w
zabudowie jednorodzinnej);
2) usługi wyposażenia nieruchomości w worki i pojemniki do gromadzenia odpadów i utrzymania w należytym
stanie technicznym i sanitarnym pojemników do zbierania odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych;
3) usługi wyposażenia nieruchomości w kosze/wiaderka do gromadzenia odpadów kuchennych – BIO w
nieruchomościach.
Przez nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy rozumie się nieruchomości wykorzystywane w
całości do celów mieszkalnych oraz nieruchomości mieszkalno-użytkowe lub użytkowo-mieszkalne w części
mieszkalnej.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
na terenie Gminy Miejskiej Tczew
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Tczew

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące:
1) usługi odbierania odpadów komunalnych (zmieszanych i selektywnie zebranych) z nieruchomości
niezamieszkałych w graniach administracyjnych Gminy Miejskiej Tczew (ok. 800 nieruchomości);
2) usługi wyposażenia nieruchomości w worki i pojemniki do gromadzenia odpadów i utrzymania w należytym
stanie technicznym i sanitarnym pojemników do zbierania odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych.

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
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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 106-258945

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
Część nr: 2

Nazwa:
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258945-2019:TEXT:PL:HTML
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V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

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

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o brzmieniu:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności
powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było wcześniej przewidzieć”.
Zamawiający unieważnia część nr 2 przedmiotowego postępowania dotyczącą:
„Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
na terenie Gminy Miejskiej Tczew”.
Z uwagi na projektowaną zmianę przepisów prawa w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (przekazanie projektu rządowego do Sejmu z dnia 5.6.2019 r.) zasadne jest odstąpienie od części nr 2
przedmiotowego zamówienia.
Zmiany przepisów prawa, jeśli zostaną utrzymane w projektowanym brzmieniu, nie pozwolą na
samofinansowanie gospodarowania odpadami z nieruchomości niezamieszkałych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, 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 Pzp. Ww. podmiotom przysługują środki ochrony prawnej
uregulowane w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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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.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2019
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