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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: Gmina Stargard
Adres pocztowy: Rynek Staromiejski 5
Miejscowość: Stargard
Kod NUTS: PL428
Kod pocztowy: 73-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gmina Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard
E-mail: przetargi@gmina.stargard.pl 
Tel.:  +48 915613427
Faks:  +48 915613411
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gmina.stargard.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/ug_stargard/aukcje

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stargard.
Numer referencyjny: S: 2019-091233

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych
zbieranych selektywnie i nieselektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stargard w
latach 2020-2021.

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

mailto:przetargi@gmina.stargard.pl
www.gmina.stargard.pl
https://platformazakupowa.pl/ug_stargard/aukcje
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II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 778 144.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000
90511000
90512000
90513100
90533000
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL427

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych
zbieranych selektywnie i nieselektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stargard.
2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 10 do SIWZ.
3.Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy.
Są to następujące czynności:
1) kierowanie pojazdami przeznaczonymi do wywozu odpadów,
2) obsługa załadunku odpadów do pojazdów,
3) sprawowanie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy,
4) sprawozdawczość i raportowanie.
4. Dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w ust. 3 zostaną
ujęte w formie wykazu i przekazane zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. Powyższy
obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców i
dalszych podwykonawców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu
weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez
wykonawcę.
5. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia wykonawcy kar umownych, a w przypadku
dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej,
również prawo odstąpienia od umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do 20 % wartości
zamówienia, na zasadach określonych w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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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.1.6) 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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 126-308531

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
Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
03/12/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ATF sp. z o.o. sp.k.
Krajowy numer identyfikacyjny: GKI.271.53.2019.GCh
Miejscowość: Mirosławiec
Kod NUTS: PL426
Kod pocztowy: 78-650
Państwo: Polska
E-mail: boki@atfpolska.com 
Tel.:  +48 943664202
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 688 460.00 PLN
Najtańsza oferta: 6 778 144.00 PLN / Najdroższa oferta: 6 815 160.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308531-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:boki@atfpolska.com
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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: Krajowa Izba Odwoławcza.
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

