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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129589-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Tczew: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2015/S 073-129589

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miejska Tczew
Plac Piłsudskiego 1
Osoba do kontaktów: Eron Eugenia
83-110 Tczew
POLSKA
Tel.:  +48 587759383
E-mail: wzp@um.tczew.pl
Faks:  +48 587759355
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zp.tczew.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w granicach
administracyjnych miasta Tczewa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Miejska Tczew.
Kod NUTS PL63

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczew, a także wyposażenie tych
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nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz w urządzenia (pojemniki
i worki) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier; szkło; tworzywa, metale,
opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, popioły oraz leki z aptek. Do obowiązków Wykonawcy należy
także utrzymanie pojemników w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – rozumie się przez to nieruchomości wykorzystywane w
całości do celów mieszkalnych oraz nieruchomości mieszkalno-użytkowe lub użytkowo-mieszkalne w części
mieszkalnej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia”.
3. Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, gdzie szacuje się, że przebywa ok. 55 000 osób. Wykonawca otrzyma, najpóźniej
w dacie zawarcia umowy, wykaz nieruchomości przewidzianych do obsługi wraz z zadeklarowaną liczbą osób
zamieszkałych w danej nieruchomości.
Zamawiający zaleca taką organizację usług wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów
komunalnych zmieszanych, by nie zachodziła dezorganizacja systemu poprzez wymianę pojemników. W
szczególności Wykonawca może porozumieć się z dotychczasowym wykonawcą w zakresie zachowania
(pozostawienia) istniejących pojemników (za wyjątkiem uszkodzonych lub zużytych). Forma porozumienia
pozostaje w gestii Wykonawcy. Zamawiający nie ma preferencji odnośnie wymiany pojemników do zbierania
odpadów selektywnie zebranych.
4. Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie, musi zatrudnić co najmniej jedną osobę bezrobotną
w pełnym wymiarze czasu pracy przy wykonywaniu zamówienia, w terminie 30 dni od daty zawarcia
umowy. Zatrudnienie osoby/osób bezrobotnej/bezrobotnych powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres
wykonywania usługi/trwania umowy.
Osoby winny być zatrudnione w jednej z poniższych form:
— na podstawie skierowania właściwego urzędu pracy zgodnie z ustawą z 20.4.2004 o promocji zatrudnienia i
instytucji rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.),
— na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez
organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa
członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wykonawca, przy wykonywaniu zamówienia, przedstawia Zamawiającemu dokument określający status
bezrobotnego oraz umowę podpisaną z osobą bezrobotną, nie później niż 30 dni od podpisania umowy.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę bezrobotną lub przez pracodawcę w trakcie realizacji
umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce, w ciągu 30 dni licząc od dnia
rozwiązania stosunku pracy, innej osoby bezrobotnej.
Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie
dokumentacji zatrudnienia osoby bezrobotnej, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją
niezwłocznie Zamawiającemu, tj. w terminie 10 dni licząc od dnia wystąpienia Zamawiającego. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP przedstawia dokumenty wystawione
przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w kraju pochodzenia Wykonawcy lub kraju, w
którym Wykonawca ma swoją siedzibę, oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie bezrobotnego.
Przez pojęcie osoby bezrobotnej należy rozumieć osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z
20.4.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).
W przypadku podania przez Wykonawcę na Formularzu oferty w pkt 1 dodatkowej ilości zatrudnianych osób
bezrobotnych, powyższe wymagania dotyczą również tych osób.
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5. Wykonawca podczas wykonywania usługi będzie stosował się m.in. do postanowień określonych
przepisami:
a) uchwały nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z 29.1.2015 w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów – stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ;
b) uchwały nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z 29.1.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew – stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513100, 90511200

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 11 388 456,58 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Zatrudnienie osób bezrobotnych. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WZP.271.3.1.2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 24-040005 z dnia 4.2.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

9.4.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Usługowe Clean – Bud Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna
Romanowska, Partner – Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o.
ul. Amona 76
81-601 Gdynia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40005-2015:TEXT:PL:HTML
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POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 15 819 444,44 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 10 544 867,20 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Termin składania odwołań określono w art. 182
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
1. 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. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie przysługuje wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, które wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie
internetowej.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. 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 za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszaw
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.4.2015

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

