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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324684-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Branice: Usługi związane z odpadami
2019/S 132-324684

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Gmina Branice
Słowackiego 3
Branice
48-140
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Sakwerda
Tel.:  +48 774868192
E-mail: beata.sakwerda@branice.pl 
Faks:  +48 774868230
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.branice.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
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie
Gminy Branice oraz ich zagospodarowanie
Numer referencyjny: BG.271.3.2019.BS

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:beata.sakwerda@branice.pl
www.bip.branice.pl
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Branice, obejmującej 21 sołectw i 1 przysiółek oraz ich
transport i zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wyposażenie ww. nieruchomości w pojemniki i/lub worki na
odpady komunalne oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie technicznym, zorganizowanie 2 razy w roku
każdego roku akcyjnej zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych oraz prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją
zamówienia.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 605 161.34 PLN / Najdroższa oferta: 1 605 161.34 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Branice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Branice oraz ich zagospodarowanie w
sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania.
2. W skład gminy Branice wchodzi 21 sołectw i 1 przysiółek tj.: Bliszczyce, Branice, Boboluszki, Dzbańce,
Dzbańce Oś, Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonka, Jędrychowice, Jakubowice, Lewice, Michałkowice,
Niekazanice, Przysiółek – Kałduny, Posucice, Turków, Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin, Kolonia
Włodzienin, Wódka, Wysoka.
3. Prognozowana ilość odpadów komunalnych, zbieranych w okresie 18 miesięcy na terenie gminy Branice,
wyniesie w rozbiciu na poszczególne frakcje:
1. Odpady wielkogabarytowe – 150 Mg,
2. Odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji – 450 Mg,
3. Zużyte opony – 30 Mg,
4. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 12 Mg,
5. Odpady budowlano-remontowe — 150 Mg,
6. Odpady niebezpieczne (zużyte akumulatory i chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty,
przeterminowane leki) – 1,5 Mg,
7. Odpady niesegregowane – 2 200 Mg,
8. Odpady zmieszane opakowaniowe — 225 Mg,
9. Opakowania ze szkła — 150 Mg,
10. Opakowania z papieru i tektury — 11 Mg,
11. Popiół — 1 150 Mg,
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12. Opakowania z tworzyw sztucznych – 8 Mg.
4. Szacunkowa ilość worków do selektywnej zbiórki, podlegająca dystrybucji w okresie 18 miesięcy wynosi ok.
150 000 szt., szacunkowa ilość worków czarnych do zbierania odpadów zmieszanych wynosi ok. 150 000 szt.
5. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów:
Na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych dopuszcza się następujące rodzaje pojemników,

przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych: 120 litrów, 240 litrów, 1 100 litrów, 2,5 m3, 5

m3, 7 m3 lub/i worki o pojemności co najmniej 120 l w kolorze czarnym.
Odpady segregowane zbierane będą:
a. na terenach zamieszkałych i niezamieszkałych do pojemników o pojemności co najmniej 120 litrów oraz do
worków o pojemności 120 litrów.
b. na terenach zamieszkałych i niezamieszkałych ustala się następujące rodzaje worków i pojemników do
gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych:
— worki w kolorze żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal oraz odpady wielomateriałowe,
— worki w kolorze niebieskim z przeznaczeniem na papier, tekturę,
— worki w kolorze zielonym z przeznaczeniem na szkło,
— worki w kolorze brązowym na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone
— pojemniki w kolorze żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal oraz odpady wielomateriałowe,
— pojemniki w kolorze niebieskim z przeznaczeniem na papier, tekturę,
— pojemniki w kolorze zielonym z przeznaczeniem na szkło,
— pojemniki w kolorze brązowym na odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji i odpady zielone,
— pojemniki w innych kolorach niż wyżej wymienione z przeznaczeniem na popiół.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Promocja selektywnej zbiórki odpadów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
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

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 072-170436

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170436-2019:TEXT:PL:HTML
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IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

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

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
26/06/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Naprzód Sp. z o.o.
ul. Raciborska 144B
Rydułtowy
44-280
Polska
Kod NUTS: PL227
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 333 333.33 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 605 161.34 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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-627

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

