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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558935-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalisz: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2020/S 227-558935

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Krajowy numer identyfikacyjny: 250810478
Adres pocztowy: pl. Św. Józefa 5
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daria Pietrzak
E-mail: przetargi@czystemiasto.pl 
Tel.:  +48 627635654
Faks:  +48 627635651
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czystemiasto.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04, 17 03 80, 16 01 03, 20 01 28, 20 01 32 wraz z 
usługą ich odbioru i transportu z podziałem na zadania
Numer referencyjny: UA.271.1.9.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 oraz 
zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 oraz 
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zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32 wraz z 
usługą ich odbioru i transportu z podziałem na zadania.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto. Korespondencja kierowana do Zamawiającego w sposób inny 
niż na adres podany powyżej nie będzie rozpatrywana.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 001 500.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich 
odbioru i transportu
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Orli Staw 2, 62-834 Ceków

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania (w procesie odzysku, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) przez Wykonawcę komponentów 
do produkcji RDF – odpadów o kodzie 19 12 12 i kodzie 19 12 04, w szacunkowej łącznej ilości 1500 Mg, 
tzn. frakcji energetycznej odpadów, powstałej w wyniku sortowania odpadów komunalnych, wraz z usługą ich 
sukcesywnego odbioru/transportu z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” do miejsca 
ich zagospodarowania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i decyzjami posiadanymi 
przez Wykonawcę.
2) Zamawiający szacuje, że odpady o kodzie 19 12 04 stanowić będą około 7 % tj. około 110 Mg, pozostała 
część stanowić będą odpady o kodzie 19 12 12.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II części SIWZ. – pkt I.
4) Ze względu na trudną do przewidzenia ilość komponentów do produkcji RDF, szacunkowa ilość 
komponentów określona powyżej, może ulec zmniejszeniu. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji 
umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia łącznej ilości o maksimum 30 %. Zmniejszenie ilości komponentów 
w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w 
szczególności o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowaną część oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze 
zmniejszeniem ilości szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonywanej usługi w oparciu o system zarządzania środowiskowego / 
Waga: 5
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 35
Cena - Waga: 60

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
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 wraz z usługą ich odbioru i transportu
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Orli Staw 2, 62-834 Ceków

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów (w procesie 
odzysku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w postaci zużytej papy 
– odpady o kodzie 17 03 80 przekazanych przez Zamawiającego wraz z usługą ich sukcesywnego odbioru/
transportu do miejsca ich zagospodarowania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
posiadanymi decyzjami oraz postanowieniami zawartymi w umowie.
2) Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 17 03 80 wynosi 60 Mg.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II części SIWZ – pkt II.
4) Ze względu na trudną do przewidzenia ilość odpadów, szacunkowa ilość odpadów określona powyżej, może 
ulec zmniejszeniu. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia 
tej ilości o maksimum 30 %. Zmniejszenie ilości odpadów w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń 
po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za 
niezrealizowaną część oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem ilości szacunkowej. W 
niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonywanej usługi w oparciu o system zarządzania środowiskowego / 
Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 35
Cena - Waga: 60

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
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 wraz z usługą ich odbioru i transportu
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Orli Staw 2, 62-834 Ceków

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów
(w procesie odzysku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w postaci 
zużytych opon samochodowych – kod odpadu 16 01 03, przekazanych przez Zamawiającego wraz z usługą ich 
sukcesywnego odbioru/transportu przez Wykonawcę do miejsca ich zagospodarowania.
2) Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 16 01 03 wynosi 150 Mg.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II części SIWZ – pkt III.
4) Ze względu na trudną do przewidzenia ilość zużytych opon, szacunkowa ilość zużytych opon, może ulec 
zmniejszeniu. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia 
tej ilości o maksimum 30 %. Zmniejszenie ilości zużytych opon w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych 
roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia 
za niezrealizowaną część oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem ilości szacunkowej. W 
niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonywanej usługi w oparciu o system zarządzania środowiskowego / 
Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 35
Cena - Waga: 60

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
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Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 wraz z usługą ich odbioru i transportu
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Orli Staw 2, 62-834 Ceków

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów (w procesie 
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 lub nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach) w postaci odpadów o kodzie 20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne 
niż wymienione w 20 01 27, przekazanych przez Zamawiającego wraz z usługą ich sukcesywnego odbioru/
transportu do miejsca ich zagospodarowania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
posiadanymi decyzjami oraz postanowieniami zawartymi w umowie.
2) Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 20 01 28 wynosi 30 Mg.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II części SIWZ – pkt IV.
4) Ze względu na trudną do przewidzenia ilość odpadów, szacunkowa ilość odpadów określona powyżej, może 
ulec zmniejszeniu. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia 
tej ilości o maksimum 30 %. Zmniejszenie ilości odpadów w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń 
po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za 
niezrealizowaną część oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem ilości szacunkowej. W 
niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonywanej usługi w oparciu o system zarządzania środowiskowego / 
Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 35
Cena - Waga: 60

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
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Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 31 z podziałem na zadania wraz z usługą ich odbioru i transportu
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Orli Staw 2, 62-834 Ceków

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów (w procesie 
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 lub nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach) w postaci odpadów o kodzie 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31, przekazanych przez 
Zamawiającego wraz z usługą ich sukcesywnego odbioru/transportu do miejsca ich zagospodarowania, zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, posiadanymi decyzjami oraz postanowieniami zawartymi w 
umowie.
2) Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 20 01 32 wynosi 6 Mg.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II części SIWZ – pkt V.
4) Ze względu na trudną do przewidzenia ilość odpadów, szacunkowa ilość odpadów określona powyżej, może 
ulec zmniejszeniu. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia 
tej ilości o maksimum 30 %. Zmniejszenie ilości odpadów w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń 
po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za 
niezrealizowaną część oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem ilości szacunkowej. W 
niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonywanej usługi w oparciu o system zarządzania środowiskowego / 
Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 35
Cena - Waga: 60

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
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Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

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.1.8) 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 165-400931

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: 1

Nazwa:
Zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF – odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04 wraz z usługą ich 
odbioru i transportu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/10/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
Adres pocztowy: ul. Jerzmanowska 6 A
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-519
Państwo: Polska
Tel.:  +48 713384087
Faks:  +48 713499143
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Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 786 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 837 000.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 wraz z usługą ich odbioru i transportu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/10/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BM-EKO Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 2/87
Miejscowość: Krotoszyn
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-700
Państwo: Polska
Tel.:  +48 606805878
Faks:  +48 627225717
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 35 400.00 PLN / Najdroższa oferta: 81 000.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 wraz z usługą ich odbioru i transportu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/10/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
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Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
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: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Recykl Organizacja Odzysku S.A.
Adres pocztowy: ul. Letnia 3
Miejscowość: Śrem
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 63-100
Państwo: Polska
Tel.:  +48 607895165
Faks:  +48 612828249
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 40 500.00 PLN / Najdroższa oferta: 75 000.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4

Część nr: 4

Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 wraz z usługą ich odbioru i transportu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/10/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
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: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BM-EKO Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 2/87
Miejscowość: Krotoszyn
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-700
Państwo: Polska
Tel.:  +48 606805878
Faks:  +48 627225717
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Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 39 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 135 000.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 5

Część nr: 5

Nazwa:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 31 z podziałem na zadania wraz z usługą ich odbioru i transportu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/11/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EKO Selekt Michał Okupski
Adres pocztowy: Majdany 6A
Miejscowość: Kutno
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Kod pocztowy: 99-300
Państwo: Polska
Tel.:  +48 509686320
Faks:  +48 242542857
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 27 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 33 000.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.
2. 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.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zmówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
5. 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.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
7. 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 
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
8. Terminy wniesienia odwołania:
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę̨ jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie 
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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;
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) 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;
4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej 
przysługuje skarga do sądu.
1) Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-678
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2020
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