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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:19747-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi wywozu odpadów
2020/S 010-019747

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Burasiński
E-mail: robert.burasinski@ksp.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 226038840
Faks:  +48 226037642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych
Numer referencyjny: WZP-5975/19/307/AG

II.1.2) Główny kod CPV
90511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z jednostek policji
podległych Komendzie Stołecznej Policji.
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2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w podziale na 9 zadań.
3. Szacunkowa ilość wywozów, ich częstotliwość oraz ilość pojemników określa załącznik nr 7 do dokumentacji
zamówienia oraz załącznik nr 8 do dokumentacji zamówienia (odpowiednio do zadania).

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 996 108.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych na terenie
powiatu piaseczyńskiego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat piaseczyński, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z jednostek policji
podległych Komendzie Stołecznej Policji.
2. Szacunkowa ilość wywozów, ich częstotliwość oraz ilość pojemników określa załącznik nr 7 do dokumentacji
zamówienia oraz załącznik nr 8 do dokumentacji zamówienia (odpowiednio do zadania).
3. Ilość wywozów oraz ich częstotliwość – w danym zadaniu – wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku gdy Zamawiający
zleci usługi o łącznej ilości mniejszej niż określona w załączniku o którym mowa w pkt 2. Wykonawca
zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych licząc od rozpoczęcia obowiązywania umowy przedstawić do
akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram wywozu nieczystości z poszczególnych obiektów –
po ustaleniu z Zamawiającym oraz z bezpośrednim użytkownikiem obiektu. Powyższy harmonogram będzie
zawierać terminy wywozu nieczystości z podaniem dni i tygodni. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu użyto
sformułowania „dni robocze” – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00–15:00, z
wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
4. Wykonawca w pierwszym dniu obowiązywania umowy zobowiązany będzie do dostarczenia i oddania do
dyspozycji Zamawiającego na czas obowiązywania umowy pojemniki sprawne technicznie z przykrywami,
oraz naprawy pojemników lub ich wymiany na własny koszt w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku
normalnego użytkowania lub powstałych z winy Wykonawcy. Ilość pojemników, odpowiednio do zadania,
została określona w załączniku nr 8 do dokumentacji zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w ramach wartości umowy w PLN brutto (zgodnie z ofertą
Wykonawcy) do zmiany ilości, częstotliwości oraz miejsca wywozu w ramach danego powiatu (odpowiednio do
zadania) nieczystości stałych przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji usługi w przypadku zgłoszeń awaryjnych (U) / Waga: 40
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
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego w kwocie 900,00 PLN.
2. Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdz. VII dokumentacji zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych na terenie
powiatu otwockiego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat otwocki, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z jednostek policji
podległych Komendzie Stołecznej Policji.
2. Szacunkowa ilość wywozów, ich częstotliwość oraz ilość pojemników określa załącznik nr 7 do dokumentacji
zamówienia oraz załącznik nr 8 do dokumentacji zamówienia (odpowiednio do zadania).
3. Ilość wywozów oraz ich częstotliwość – w danym zadaniu – wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku gdy Zamawiający
zleci usługi o łącznej ilości mniejszej niż określona w załączniku o którym mowa w pkt 2. Wykonawca
zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych licząc od rozpoczęcia obowiązywania umowy przedstawić do
akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram wywozu nieczystości z poszczególnych obiektów –
po ustaleniu z Zamawiającym oraz z bezpośrednim użytkownikiem obiektu. Powyższy harmonogram będzie
zawierać terminy wywozu nieczystości z podaniem dni i tygodni. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu użyto
sformułowania „dni robocze” – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00–15:00, z
wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
4. Wykonawca w pierwszym dniu obowiązywania umowy zobowiązany będzie do dostarczenia i oddania do
dyspozycji Zamawiającego na czas obowiązywania umowy pojemniki sprawne technicznie z przykrywami,
oraz naprawy pojemników lub ich wymiany na własny koszt w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku
normalnego użytkowania lub powstałych z winy Wykonawcy. Ilość pojemników, odpowiednio do zadania,
została określona w załączniku nr 8 do dokumentacji zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w ramach wartości umowy w PLN brutto (zgodnie z ofertą
Wykonawcy) do zmiany ilości, częstotliwości oraz miejsca wywozu w ramach danego powiatu (odpowiednio do
zadania) nieczystości stałych przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji usługi w przypadku zgłoszeń awaryjnych (U) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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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
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego w kwocie 10 000,00 PLN.
2. Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdz. VII dokumentacji zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych na terenie
powiatu wołomińskiego
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat wołomiński, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z jednostek policji
podległych Komendzie Stołecznej Policji.
2. Szacunkowa ilość wywozów, ich częstotliwość oraz ilość pojemników określa załącznik nr 7 do dokumentacji
zamówienia oraz załącznik nr 8 do dokumentacji zamówienia (odpowiednio do zadania).
3. Ilość wywozów oraz ich częstotliwość – w danym zadaniu – wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku gdy Zamawiający
zleci usługi o łącznej ilości mniejszej niż określona w załączniku o którym mowa w pkt 2. Wykonawca
zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych licząc od rozpoczęcia obowiązywania umowy przedstawić do
akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram wywozu nieczystości z poszczególnych obiektów –
po ustaleniu z Zamawiającym oraz z bezpośrednim użytkownikiem obiektu. Powyższy harmonogram będzie
zawierać terminy wywozu nieczystości z podaniem dni i tygodni. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu użyto
sformułowania „dni robocze” - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00–15:00, z
wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
4. Wykonawca w pierwszym dniu obowiązywania umowy zobowiązany będzie do dostarczenia i oddania do
dyspozycji Zamawiającego na czas obowiązywania umowy pojemniki sprawne technicznie z przykrywami,
oraz naprawy pojemników lub ich wymiany na własny koszt w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku
normalnego użytkowania lub powstałych z winy Wykonawcy. Ilość pojemników, odpowiednio do zadania,
została określona w Załączniku nr 8 do dokumentacji zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w ramach wartości umowy w PLN brutto (zgodnie z ofertą
Wykonawcy) do zmiany ilości, częstotliwości oraz miejsca wywozu w ramach danego powiatu (odpowiednio do
zadania) nieczystości stałych przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji usługi w przypadku zgłoszeń awaryjnych (U) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego w kwocie 1 700,00 PLN.
2. Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdz. VII dokumentacji zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych na terenie
powiatu grodziskiego
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat grodziski, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z jednostek policji
podległych Komendzie Stołecznej Policji.
2. Szacunkowa ilość wywozów, ich częstotliwość oraz ilość pojemników określa załącznik nr 7 do dokumentacji
zamówienia oraz załącznik nr 8 do dokumentacji zamówienia (odpowiednio do zadania).
3. Ilość wywozów oraz ich częstotliwość – w danym zadaniu – wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku gdy Zamawiający
zleci usługi o łącznej ilości mniejszej niż określona w załączniku o którym mowa w pkt 2. Wykonawca
zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych licząc od rozpoczęcia obowiązywania umowy przedstawić do
akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram wywozu nieczystości z poszczególnych obiektów –
po ustaleniu z Zamawiającym oraz z bezpośrednim użytkownikiem obiektu. Powyższy harmonogram będzie
zawierać terminy wywozu nieczystości z podaniem dni i tygodni. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu użyto
sformułowania „dni robocze” – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00–15:00, z
wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
4. Wykonawca w pierwszym dniu obowiązywania umowy zobowiązany będzie do dostarczenia i oddania do
dyspozycji Zamawiającego na czas obowiązywania umowy pojemniki sprawne technicznie z przykrywami,
oraz naprawy pojemników lub ich wymiany na własny koszt w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku
normalnego użytkowania lub powstałych z winy Wykonawcy. Ilość pojemników, odpowiednio do zadania,
została określona w załączniku nr 8 do dokumentacji zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w ramach wartości umowy w PLN brutto (zgodnie z ofertą
Wykonawcy) do zmiany ilości, częstotliwości oraz miejsca wywozu w ramach danego powiatu (odpowiednio do
zadania) nieczystości stałych przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji usługi w przypadku zgłoszeń awaryjnych (U) / Waga: 40
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
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II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego w kwocie 3 600,00 PLN.
2. Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdz. VII dokumentacji zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych na terenie
powiatu legionowskiego
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat legionowski, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z jednostek policji
podległych Komendzie Stołecznej Policji.
2. Szacunkowa ilość wywozów, ich częstotliwość oraz ilość pojemników określa załącznik nr 7 do dokumentacji
zamówienia oraz załącznik nr 8 do dokumentacji zamówienia (odpowiednio do zadania).
3. Ilość wywozów oraz ich częstotliwość – w danym zadaniu – wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku gdy Zamawiający
zleci usługi o łącznej ilości mniejszej niż określona w załączniku o którym mowa w pkt 2. Wykonawca
zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych licząc od rozpoczęcia obowiązywania umowy przedstawić do
akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram wywozu nieczystości z poszczególnych obiektów –
po ustaleniu z Zamawiającym oraz z bezpośrednim użytkownikiem obiektu. Powyższy harmonogram będzie
zawierać terminy wywozu nieczystości z podaniem dni i tygodni. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu użyto
sformułowania „dni robocze” – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00–15:00, z
wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
4. Wykonawca w pierwszym dniu obowiązywania umowy zobowiązany będzie do dostarczenia i oddania do
dyspozycji Zamawiającego na czas obowiązywania umowy pojemniki sprawne technicznie z przykrywami,
oraz naprawy pojemników lub ich wymiany na własny koszt w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku
normalnego użytkowania lub powstałych z winy Wykonawcy. Ilość pojemników, odpowiednio do zadania,
została określona w załączniku nr 8 do dokumentacji zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w ramach wartości umowy w PLN brutto (zgodnie z ofertą
Wykonawcy) do zmiany ilości, częstotliwości oraz miejsca wywozu w ramach danego powiatu (odpowiednio do
zadania) nieczystości stałych przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji usługi w przypadku zgłoszeń awaryjnych (U) / Waga: 40
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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1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego w kwocie 3 300,00 PLN.
2. Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdz. VII dokumentacji zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych na terenie
powiatu nowodworskiego
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat nowodworski, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z jednostek policji
podległych Komendzie Stołecznej Policji.
2. Szacunkowa ilość wywozów, ich częstotliwość oraz ilość pojemników określa załącznik nr 7 do dokumentacji
zamówienia oraz załącznik nr 8 do dokumentacji zamówienia (odpowiednio do zadania).
3. Ilość wywozów oraz ich częstotliwość – w danym zadaniu – wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku gdy Zamawiający
zleci usługi o łącznej ilości mniejszej niż określona w załączniku o którym mowa w pkt 2. Wykonawca
zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych licząc od rozpoczęcia obowiązywania umowy przedstawić do
akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram wywozu nieczystości z poszczególnych obiektów –
po ustaleniu z Zamawiającym oraz z bezpośrednim użytkownikiem obiektu. Powyższy harmonogram będzie
zawierać terminy wywozu nieczystości z podaniem dni i tygodni. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu użyto
sformułowania „dni robocze” - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00–15:00, z
wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
4. Wykonawca w pierwszym dniu obowiązywania umowy zobowiązany będzie do dostarczenia i oddania do
dyspozycji Zamawiającego na czas obowiązywania umowy pojemniki sprawne technicznie z przykrywami,
oraz naprawy pojemników lub ich wymiany na własny koszt w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku
normalnego użytkowania lub powstałych z winy Wykonawcy. Ilość pojemników, odpowiednio do zadania,
została określona w załączniku nr 8 do dokumentacji zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w ramach wartości umowy w PLN brutto (zgodnie z ofertą
Wykonawcy) do zmiany ilości, częstotliwości oraz miejsca wywozu w ramach danego powiatu (odpowiednio do
zadania) nieczystości stałych przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji usługi w przypadku zgłoszeń awaryjnych (U) / Waga: 40
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
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego w kwocie 1 600,00 PLN.
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2. Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdz. VII dokumentacji zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych na terenie
powiatu pruszkowskiego
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat pruszkowski, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z jednostek policji
podległych Komendzie Stołecznej Policji.
2. Szacunkowa ilość wywozów, ich częstotliwość oraz ilość pojemników określa załącznik nr 7 do dokumentacji
zamówienia oraz załącznik nr 8 do dokumentacji zamówienia (odpowiednio do zadania).
3. Ilość wywozów oraz ich częstotliwość – w danym zadaniu – wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku gdy Zamawiający
zleci usługi o łącznej ilości mniejszej niż określona w załączniku o którym mowa w pkt 2. Wykonawca
zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych licząc od rozpoczęcia obowiązywania umowy przedstawić do
akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram wywozu nieczystości z poszczególnych obiektów –
po ustaleniu z Zamawiającym oraz z bezpośrednim użytkownikiem obiektu. Powyższy harmonogram będzie
zawierać terminy wywozu nieczystości z podaniem dni i tygodni. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu użyto
sformułowania „dni robocze” - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00–15:00, z
wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
4. Wykonawca w pierwszym dniu obowiązywania umowy zobowiązany będzie do dostarczenia i oddania do
dyspozycji Zamawiającego na czas obowiązywania umowy pojemniki sprawne technicznie z przykrywami,
oraz naprawy pojemników lub ich wymiany na własny koszt w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku
normalnego użytkowania lub powstałych z winy Wykonawcy. Ilość pojemników, odpowiednio do zadania,
została określona w załączniku nr 8 do dokumentacji zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w ramach wartości umowy w PLN brutto (zgodnie z ofertą
Wykonawcy) do zmiany ilości, częstotliwości oraz miejsca wywozu w ramach danego powiatu (odpowiednio do
zadania) nieczystości stałych przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji usługi w przypadku zgłoszeń awaryjnych (U) / Waga: 40
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
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego w kwocie 3 800,00 PLN.
2. Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdz. VII dokumentacji zamówienia.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych na terenie
powiatu mińskiego
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat miński, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z jednostek policji
podległych Komendzie Stołecznej Policji.
2. Szacunkowa ilość wywozów, ich częstotliwość oraz ilość pojemników określa załącznik nr 7 do dokumentacji
zamówienia oraz załącznik nr 8 do dokumentacji zamówienia (odpowiednio do zadania).
3. Ilość wywozów oraz ich częstotliwość – w danym zadaniu – wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku gdy Zamawiający
zleci usługi o łącznej ilości mniejszej niż określona w załączniku o którym mowa w pkt 2. Wykonawca
zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych licząc od rozpoczęcia obowiązywania umowy przedstawić do
akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram wywozu nieczystości z poszczególnych obiektów –
po ustaleniu z Zamawiającym oraz z bezpośrednim użytkownikiem obiektu. Powyższy harmonogram będzie
zawierać terminy wywozu nieczystości z podaniem dni i tygodni. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu użyto
sformułowania „dni robocze” - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00–15:00, z
wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
4. Wykonawca w pierwszym dniu obowiązywania umowy zobowiązany będzie do dostarczenia i oddania do
dyspozycji Zamawiającego na czas obowiązywania umowy pojemniki sprawne technicznie z przykrywami,
oraz naprawy pojemników lub ich wymiany na własny koszt w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku
normalnego użytkowania lub powstałych z winy Wykonawcy. Ilość pojemników, odpowiednio do zadania,
została określona w załączniku nr 8 do dokumentacji zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w ramach wartości umowy w PLN brutto (zgodnie z ofertą
Wykonawcy) do zmiany ilości, częstotliwości oraz miejsca wywozu w ramach danego powiatu (odpowiednio do
zadania) nieczystości stałych przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji usługi w przypadku zgłoszeń awaryjnych (U) / Waga: 40
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
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego w kwocie 1 000,00 PLN.
2. Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdz. VII dokumentacji zamówienia.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych na terenie
powiatu warszawskiego zachodniego
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat warszawski zachodni, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z jednostek policji
podległych Komendzie Stołecznej Policji.
2. Szacunkowa ilość wywozów, ich częstotliwość oraz ilość pojemników określa załącznik nr 7 do dokumentacji
zamówienia oraz załącznik nr 8 do dokumentacji zamówienia (odpowiednio do zadania).
3. Ilość wywozów oraz ich częstotliwość – w danym zadaniu – wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego w tym zakresie. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku gdy Zamawiający
zleci usługi o łącznej ilości mniejszej niż określona w załączniku o którym mowa w pkt 2. Wykonawca
zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych licząc od rozpoczęcia obowiązywania umowy przedstawić do
akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram wywozu nieczystości z poszczególnych obiektów –
po ustaleniu z Zamawiającym oraz z bezpośrednim użytkownikiem obiektu. Powyższy harmonogram będzie
zawierać terminy wywozu nieczystości z podaniem dni i tygodni. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu użyto
sformułowania „dni robocze” – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00–15:00, z
wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
4. Wykonawca w pierwszym dniu obowiązywania umowy zobowiązany będzie do dostarczenia i oddania do
dyspozycji Zamawiającego na czas obowiązywania umowy pojemniki sprawne technicznie z przykrywami,
oraz naprawy pojemników lub ich wymiany na własny koszt w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku
normalnego użytkowania lub powstałych z winy Wykonawcy. Ilość pojemników, odpowiednio do zadania,
została określona w załączniku nr 8 do dokumentacji zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w ramach wartości umowy w PLN brutto (zgodnie z ofertą
Wykonawcy) do zmiany ilości, częstotliwości oraz miejsca wywozu w ramach danego powiatu (odpowiednio do
zadania) nieczystości stałych przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji usługi w przypadku zgłoszeń awaryjnych (U) / Waga: 40
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
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego w kwocie 2 700,00 PLN.
2. Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdz. VII dokumentacji zamówienia.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 210-513553

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:
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych na terenie
powiatu piaseczyńskiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych na terenie
powiatu otwockiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
09/01/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Lekaro Jolanta Zagórska
Adres pocztowy: Wola Ducka 70A
Miejscowość: Glinianka

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513553-2019:TEXT:PL:HTML
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Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 05-408
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 362 640.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 321 848.64 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych na terenie
powiatu wołomińskiego

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 V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4

Część nr: 4

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych na terenie
powiatu grodziskiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 5

Część nr: 5

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych na terenie
powiatu legionowskiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 6

Część nr: 6
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Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych na terenie
powiatu nowodworskiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 7

Część nr: 7

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych na terenie
powiatu pruszkowskiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 8

Część nr: 8

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych na terenie
powiatu mińskiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 9

Część nr: 9

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych na terenie
powiatu warszawskiego zachodniego

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
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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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z działem VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.

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: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2020
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