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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308737-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Świebodzin: Usługi związane z odpadami
2022/S 109-308737

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Świebodzin
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 970770534
Adres pocztowy: ul. Rynkowa 2
Miejscowość: Świebodzin
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 66-200
Państwo: Polska
E-mail: zp@um.swiebodzin.pl 
Tel.:  +48 684750916
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.swiebodzin.eu

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:
Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminujący anonimowość i zbiorową 
odpowiedzialność na terenie Gminy Świebodzin
Numer referencyjny: ZP.271.8.2022

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminujący 
anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na terenie Gminy Świebodzin, obejmujący:
1.1. Wykonanie Kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminującego anonimowość i 
zbiorową odpowiedzialność wraz z dostawą narzędzi umożliwiających kontrolę selektywnej zbiórki odpadów 
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w zabudowie wielorodzinnej i zarządzanie tym systemem oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych 
na terenie gminy Świebodzin, zwanego dalej „Systemem” na podstawie opracowanej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej,
1.2. Modernizację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jeziory 55, poprzez 
jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie wraz z dostarczeniem systemu informatycznego do jego obsługi i 
aplikacji mobilnej dla użytkowników, zwanego dalej „PSZOK”.

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
35121300 Osprzęt bezpieczeństwa
35123500 Systemy do identyfikacji wideo
45262400 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314320 Instalowanie okablowania komputerowego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto i gmina Świebodzin.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminujący 
anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na terenie Gminy Świebodzin, obejmujący:
1.1. Wykonanie Kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminującego anonimowość i 
zbiorową odpowiedzialność wraz z dostawą narzędzi umożliwiających kontrolę selektywnej zbiórki odpadów 
w zabudowie wielorodzinnej i zarządzanie tym systemem oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych 
na terenie gminy Świebodzin, zwanego dalej „Systemem” na podstawie opracowanej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej,
1.2. Modernizację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jeziory 55, poprzez 
jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie wraz z dostarczeniem systemu informatycznego do jego obsługi i 
aplikacji mobilnej dla użytkowników, zwanego dalej „PSZOK”.
2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Opisie przedmiotu 
zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1a do SWZ (dot. Systemu) oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 
stanowiącym Załącznik nr 1b do SWZ (dot. PSZOK).
3. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze 
umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

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
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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 067-177387

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:
Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminujący anonimowość i zbiorową 
odpowiedzialność na terenie Gminy Świebodzin

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 
IX ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 505-590 ustawy Pzp).
2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy Pzp.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci 
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
8. 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 8.1);
3) 10 dni – wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
4) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 8.1)-8.3) – od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia.
9. Odwołanie musi zawierać informacje i dokumenty, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2022
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