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Polska-Bielsk Podlaski: Usługi gospodarki odpadami
2021/S 132-351422
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 Podlaskie
Kod pocztowy: 17-100
Państwo: Polska
E-mail: mpo@mpobielsk.pl
Tel.: +48 731007401
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpobielsk.pl
Adres profilu nabywcy: www.mpobielsk.pl
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 o kodzie 20 02 01 – 700 Mg

II.1.2)

Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu
odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, zebranych selektywnie od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski.
2. Szacunkowa masa odpadów do zagospodarowania.
2.1. Szacunkowe ilość odpadów, które mogą zostać przekazane do przetworzenia Wykonawcy w ramach
realizacji zamówienia wynosić będą 700 Mg.
2.2. Odpady do zagospodarowania będą przekazywane sukcesywnie w ilościach zależnych od ilości odpadów
wytworzonych przez mieszkańców miasta Bielsk Podlaski. Wskazane w pkt 2.1 ilości odpadów stanowią
wielkość wyliczoną według zebranych ilości odpadów z lat poprzednich. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmniejszenia lub zwiększenia ilości odpadów komunalnych w zależności od faktycznych potrzeb i ilości, bez
prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu
odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, zebranych selektywnie od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski.
2. Szacunkowa masa odpadów do zagospodarowania.
2.1. Szacunkowe ilość odpadów, które mogą zostać przekazane do przetworzenia Wykonawcy w ramach
realizacji zamówienia wynosić będą 700 Mg.
2.2. Odpady do zagospodarowania będą przekazywane sukcesywnie w ilościach zależnych od ilości odpadów
wytworzonych przez mieszkańców miasta Bielsk Podlaski. Wskazane w pkt 2.1 ilości odpadów stanowią
wielkość wyliczoną według zebranych ilości odpadów z lat poprzednich. Zamawiający zastrzega sobie prawo
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zmniejszenia lub zwiększenia ilości odpadów komunalnych w zależności od faktycznych potrzeb i ilości, bez
prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
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 2020 r. poz. 1439
t.j. z późn. zm.);
3.2. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 t.j. z późn. zm.) oraz aktami
prawnymi wydanymi na ich podstawie.
4. Transport odpadów.
4.1. Transport odpadów odbywać się będzie przez Zamawiającego bezpośrednio do miejsca przetwarzania, tj.
instalacji należącej do Wykonawcy.
4.2. Odpady dostarczane będą luzem lub w workach transportem kontenerami/samochodami bezpylnymi
przystosowanymi do odbioru i transportu odpadów.
4.3. Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze Wykonawcy. Ważenie musi
być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego.
4.4. Ilość odpadów ma być każdorazowo wpisywana i potwierdzana w dokumentach Zamawiającego (kwicie
wagowym, karcie drogowej lub innym dokumencie) do każdego pojazdu.
4.5.Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca przekazuje Zamawiającemu drogą elektroniczną
zestawienie wagowe przyjętych odpadów, a w terminach określonych prawem informacje o sposobie ich
zagospodarowania.
5. Odbiór odpadów:
5.1. Dojazd do miejsca odbioru i teren rozładunku odpadów powinien być utwardzony tak, aby pojazdy
Zamawiającego miały możliwość rozładunku niezależnie od warunków atmosferycznych.
5.2. Miejsce rozładunku powinno być należycie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
5.3. Wykonawca zabezpieczy odbiór odpadów w dni robocze w godzinach od 6.00 do 17.00.
W szczególnych przypadkach odpady mogą być przyjmowane w innych dniach i godzinach, co wymaga
wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy stronami.
5.4. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia i umożliwienia rozładunku dostarczonych odpadów objętych
przedmiotem zamówienia bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 30 minut od momentu przyjazdu na
instalację. Rozładunek odpadów będzie się odbywał w miejscu ich przetwarzania, tj. instalacji wskazanej przez
Wykonawcę w złożonej ofercie.
5.5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich awariach, przestojach w przyjmowaniu ww. odpadów,
zmianach w funkcjonowaniu instalacji, ograniczeniach wynikających z decyzji organów nadzorczych w terminie
24 godzin od momentu zaistniałych zdarzeń, ograniczeń, postojów.
6. Ewidencja i rozliczanie odpadów:
6.1. Każda faktycznie dostarczona przez Zamawiającego ilość odpadów będzie ewidencjonowana przez
Wykonawcę. Ewidencja będzie zawierać: ilość odpadu, nr rejestracyjny pojazdu dostarczającego odpad,
określony kod odpadu oraz datę dostarczenia odpadów.
6.2. Potwierdzeniem przyjęcia odpadów będzie karta przekazania odpadów potwierdzona w systemie
ewidencyjnym BDO.
6.3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane sprawozdania określone obowiązującymi
przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów, w terminach wskazanych w tychże przepisach.
6.4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień ustnych oraz pisemnych, a także okazania do wglądu
oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryg.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019
r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w
postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego
nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zostały złożone
żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na
ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 15 marca 2021 r. Zamawiający wszczął procedurę w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
art. 132 ustawy Pzp, celem udzielenia zamówienia publicznego na Zagospodarowanie odpadów komunalnych
o kodzie 20 02 01. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz.U. UE w dniu 19 marca 2021 r. pod
nr 2021/S 055-137563. W dniu 21 kwietnia 2021 r. odbyło się otwarcie ofert. W postępowaniu tym nie została
złożona żadna oferta.
W związku z powyższym zachodzi przesłanka zastosowania art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.8)

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 o kodzie 20 02 01 – 700 Mg
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
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Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postepowania.
Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 ust. 8 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający wszczął w dniu 8 czerwca 2021 r. postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki przekazując
Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy ul. Łowczej 4
zaproszenie do negocjacji.
Termin negocjacji został wyznaczony na dzień 14 czerwca 2021 r. jako miejsce negocjacji została wskazana
siedziba Zamawiającego.
Spotkanie przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego odbyło się w wyznaczonym miejscu i terminie. Podczas
tego spotkania nie zostały ustalone warunki umowy, w związku z tym został wyznaczony kolejny termin, na
dzień 21 czerwca 2021 r.
W dodatkowym terminie nie przybył przedstawiciel Wykonawcy nie uzasadniając swej nieobecności.
W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie Zamawiający powinien zakończyć postępowanie poprzez
jego unieważnienie, tj. w sposób określony w art. 254 pkt 2 Pzp na podstawie przesłanki wskazanej powyżej.
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.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie:
1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 6.1.
Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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:
07/07/2021
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