
Dz.U./S S10
13/01/2023
22680-2023-PL

1 / 5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22680-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Tuczępy: Usługi związane z odpadami
2023/S 010-022680

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 655-19-30-910
Adres pocztowy: Rzędów 40
Miejscowość: Tuczępy
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-142
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Chrabąszcz
E-mail: zgok@zgokrzedow.pl 
Tel.:  +48 158642251
Faks:  +48 158165103
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zgok.ornet.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego 100% udziałów stanowi własność Gmin.

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa >80 mm) wytworzonych w 
Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie"
Numer referencyjny: ZGOK.P/9/2022

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja 
nadsitowa >80 mm) tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
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odpadów, wytworzonych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Rzędowie
2. Szacunkowa ilość odpadów przeznaczona do zagospodarowania: min 8 000 Mg – max. 10 000 Mg, (ok. 700 
Mg/miesiąc)
3. Zamawiający zastrzega, że określone ilości odpadów są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie, 
Zamawiający gwarantuje minimalną ilość odpadów na poziomie: 8 000 Mg.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 800 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja 
nadsitowa >80 mm) tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów, wytworzonych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Rzędowie.
2. Szacunkowa ilość odpadów przeznaczona do zagospodarowania: min 8 000 Mg – max. 10 000 Mg, (ok. 700 
Mg/miesiąc)
3. Zamawiający zastrzega, że określone ilości odpadów są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie, 
Zamawiający gwarantuje minimalną ilość odpadów na poziomie: 8 000 Mg.
4. Wykonawca zagospodaruje odpady zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować, a następnie zagospodarować w 
instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów, w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami prawa.
6. Odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez wykonawcę i na jego koszt, także w 
zakresie kosztów przewozu i ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku.
7. Z chwilą wydania wykonawcy odpadów przez zamawiającego, przechodzą na wykonawcę wszelkie korzyści i 
ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 8 do SWZ.
9. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami 
zawartymi w SWZ.
10. Zamawiający nie wymaga:
- odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub,
- sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u 
Zamawiającego.
11. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 
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26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia – w odniesieniu do usługi transportu odpadów.
12. Szczegółowy opis dotyczący zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę określono w projekcie umowy, 
stanowiącym załącznik nr 7 SWZ.
13. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, 
które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, 
zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku realizacji 
zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
14. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
15. Przedmiotowe zamówienie, uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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

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 210-602724

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:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa >80 mm) wytworzonych w 
Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
30/12/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ARW Baltic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 361999142
Adres pocztowy: ul. Stacyjna 7A
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-217
Państwo: Polska
E-mail: jcybulski@arw-baltic.pl 
Tel.:  +48 536966946
Adres internetowy: http://www.arw-baltic.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 700 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 800 000.00 PLN

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
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: ul. Postępu 17a
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@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:
Środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp przysługują:
- Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy.
- wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.469 pkt 15 
ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
1) Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.
2) Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona 
oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język 
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polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski 
poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.
3) Pisma składane wtoku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania 
odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te 
składane są w formie pisemnej.
4) 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.
5) Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej 
wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6) Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców 
lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
7) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
Szczegółowy opis procedury odwoławczej zawarty jest w dziale IX ustawy Pzp oraz SWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: ul. Postępu 17a
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2023
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