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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 Wyry
Krajowy numer identyfikacyjny: PL22C
Adres pocztowy: ul. Główna 133
Miejscowość: Wyry
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-175
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Szczyrba
E-mail: przetargi@wyry.pl
Tel.: +48 323256831
Faks: +48 323256809
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wyry.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.wyry.pl
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 i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Wyry.
Numer referencyjny: IZP.271.11.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
a) odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne położonych na terenie
Gminy Wyry oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
b) dostarczaniu właścicielom nieruchomości Gminy Wyry pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne, na bioodpady, na popiół, a także pojemników i worków do segregacji,
c) c)zorganizowaniu i utrzymaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz
prowadzenie Biura Obsługi Klientów (BOK).
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 412 969.60 PLN

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Wyry, miejscowość Gostyń i Wyry

II.2.4)

Opis zamówienia:
Charakterystyka Gminy Wyry: Gmina Wyry liczy ok. 8494 mieszkańców, położona jest w południowej części
województwa Śląskiego, na obszarze 34,5 km2. Ilość nieruchomości zamieszkałych z zabudową jednorodzinną
– ok. 2 238, Ilość nieruchomości zamieszkałych z zabudową wielolokalową – ok. 16, ilość budynków w budowie
– ok. 50, ilość obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów związanych z działalnością gospodarczą – ok.
123, ilość ogródków działkowych – 2, ilość cmentarzy – 3 (dane szacunkowe).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w niżej wymienionych załącznikach do SWZ:
1. Załącznik A – Charakterystyka Gminy Wyry, 2. Załącznik B – Opis przedmiotu zamówienia, 3. Załącznik
C – Wyry – zabudowa jednorodzinna, 4. Załącznik D – Gostyń – zabudowa jednorodzinna, 5. Załącznik E –
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Nieruchomości niezamieszkałe, 6. Załącznik F – Budynki wielolokalowe, 7. Załącznik G – Nieruchomości –
zużyte bateria oraz przeterminowane lekarstwa.
Planowana średnia masa odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania w czasie trwania umowy:
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 1350 [Mg],
2. Odpady selektywnie - papier i tektura: 165 [Mg],
3. Odpady selektywnie - tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe: 300 [Mg],
4. Odpady selektywnie – szkło: 250 [Mg],
5. Bioodpady: 1250 [Mg],
6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe: 400 [Mg],
7. Popiół: 590 [Mg],
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych
(wykładziny, styropian: opakowaniowy i budowlany): 402 [Mg],
9. Zużyte opony: 13 [Mg],
10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 29 [Mg],
11. Przeterminowane lekarstwa i chemikalia (w tym odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych
powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki): 0,3 [Mg],
12. Zużyte baterie i akumulatory: 0,2 [Mg],
13. Lampy fluorescensyjne: 0,2 [Mg],
14. Odpady niebezpieczne: 0,1 [Mg],
15. Tekstylia i odzież: 0,5 [Mg].
Ilość wytwarzanych odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Przedstawiona powyżej ilość może ulec
zmianie w wyniku ograniczenia bądź zwiększenia wytwarzanych odpadów przez mieszkańców gminy w wyniku
zasiedlenia nowych budynków lub wyludnienia. Podaną ilość należy traktować jako orientacyjną. Z tytułu różnic
odebranych odpadów Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia. Wykonawca zobowiązany
jest do odebrania i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują (stale lub sezonowo) i nie zamieszkują mieszkańcy, w tym gospodarstw,
do których utrudniony jest dojazd pojazdem przeznaczonym do obierania odpadów komunalnych.
Wykonawca ma obowiązek:
1.Opracowania Harmonogramu Usług. 2.Dostarczania mieszkańcom Gminy Wyry oraz ich ustawienia
plastikowych pojemników o pojemności 120 l ,240 l lub 1100 l na zmieszane odpady komunalne; kontenerów
KP-4, KP-7 lub KP-10 na zmieszane odpady komunalne, bioodpady, pojemników o poj. 120 l 240 l lub 1100 l
na popiół z gospodarstw domowych. 3.Dostarczania mieszkańcom Gminy Wyry worków na odpady selektywne.
4.zorganizowania i prowadzenia PSZOK oraz BOK na terenie gminy Wyry. 5.zorganizowania zbiórki (mobilnej)
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. 6.zorganizowania zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego w formie wystawki. 7.przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych do instalacji komunalnych. 8.prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą
zamówieniem, tj. sporządzaniem sprawozdań.
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
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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: 2021/S 211-553558

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 komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Wyry.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
21/12/2021

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6462347267
Adres pocztowy: ul. Lokalna 11
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
E-mail: biuro@master.tychy.pl
Tel.: +49 327070103
Adres internetowy: www.master.tychy.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: PreZero Service Południe Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6411005806
Adres pocztowy: ul. Kokotek 33
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-700
Państwo: Polska
E-mail: jacek.gora@prezero.com
Tel.: +49 324282260
Adres internetowy: www.prezero.com
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 390 138.60 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 412 969.60 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: 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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo
przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na
stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość
jest równa albo przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest
mniejsza niż progi unijne.
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki –
ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania, albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

7/7

Oficjalna nazwa: Krajowa Iba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2021

