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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Studziwodzka 37
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kod NUTS: PL84
Kod pocztowy: 17-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bazyluk
E-mail: mpo@mpobielsk.pl 
Tel.:  +48 731007401
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpobielsk.pl
Adres profilu nabywcy: www.mpobielsk.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie
miasta Bielsk Podlaski

II.1.2) Główny kod CPV
90533000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu
odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 086 387.00 PLN

mailto:mpo@mpobielsk.pl
http://www.mpobielsk.pl
www.mpobielsk.pl
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bielsk Podlaski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu
odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bielsk Podlaski zgodnie ze
szczegółowym opisem zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonywanie usług:
2.1. mechaniczno – biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i
wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub
części do odzysku,
2.2. składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych,
2.3. przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów i innych bioodpadów,
2.4. zagospodarowanie odpadów opakowaniowych z przeznaczeniem do odzysku.
3. Przedmiot zamówienia winien być realizowany przez Wykonawcę zgodnie z:
3.1. ustawą z dnia 13 września 1996 r/ o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2019r., poz.2010),
3.2. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.z2019 r., poz.701 z późn.zm.)
oraz aktami prawnymi wydanymi na ich podstawie.
4. Dostawa odpadów komunalnych do Instalacji odbywać się będzie pojazdami Zamawiającego.
5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności)
dotyczących wykonania przedmiotowej usługi wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040). Ustalenie wymiaru
czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym
zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWIZ.

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
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Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
W dniu 31.12.2019 r. Zamawiający wszczął procedurę w trybie przetargu nieograniczonego, celem
udzielenia zamówienia publicznego na Zagospodarowanie odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli
zamieszkałych nieruchomości na terenie miasta Bielsk Podlaski. W dniu 05.02.2020 r. odbyło się publiczne
otwarcie ofert. W postępowaniu tym nie została złożona żadna oferta.
W związku z powyższym zachodzi przesłanka zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 4 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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 029-068271

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:
25/02/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
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
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Łowcza 4
Miejscowość: Hajnówka
Kod NUTS: PL84
Kod pocztowy: 17-200
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 897 623.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68271-2020:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
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
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2020

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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