
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F03
VERSION: R2.0.9.S02
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: ECAS_npodsiam
NO_DOC_EXT: 2018-001112
SOFTWARE VERSION: 9.6.5
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: m.podsiadlo@tzuk.tychy.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Gmina Miasta Tychy Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach
PL
ul. Budowlanych 67
Tychy
43-100
Polska
Osoba do kontaktów: Paula Małajny
Tel.:  +48 324382200
E-mail: p.malajny@tzuk.tychy.pl 
Faks:  +48 324382215
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.tzuk.tychy.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

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:
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie miasta Tychy w okresie od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.
Numer referencyjny: TZUK.271.124.2017

II.1.2) Główny kod CPV
90000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie miasta Tychy w okresie od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.”
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m. in.:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych zlokalizowanych na terenie miasta
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Tychy oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku,
2) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej
w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz w worki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób
selektywny (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło),
3) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej
w pojemniki lub worki na popiół z palenisk domowych,

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 887 430.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90533000
90511000
90513100
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tychy

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie miasta Tychy w okresie od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.”
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m. in.:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych zlokalizowanych na terenie miasta
Tychy oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku,
2) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej
w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz w worki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób
selektywny (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło),
3) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej
w pojemniki lub worki na popiół z palenisk domowych,
4) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej
w pojemniki na odpady komunalne zmieszane i odpady zbierane w sposób selektywny (papier, tworzywa
sztuczne i metale, szkło),
5) ustawienie specjalistycznych pojemników na zużyte baterie i akumulatory,
6) ustawienie specjalistycznych pojemników na przeterminowane lekarstwa
z podziałem na lekarstwa płynne i pozostałe lekarstwa,
7) uruchomienie i prowadzenie trzech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
zlokalizowanych na terenie miasta Tychy,
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8) przekazywanie sprawozdań z realizacji zamówienia.
Przedmiot zamówienia winien być realizowany:
1) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru;
2) niezależnie od warunków atmosferycznych;
3) w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego;
4) niezależnie od utrudnień wynikających z dojazdu do nieruchomości;
5) zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi odbierania i zagospodarowania odpadów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do IWZ.

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 ograniczona

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

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
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
02/01/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
MASTER ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11
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Tychy
43-100
Polska
Tel.:  +48 327070103
E-mail: biuro@master.tychy.pl 
Faks:  +48 327070104
Kod NUTS: PL22C
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
REMONDIS Sp. z o. o. Oddział Sosnowiec
ul. Baczyńskiego 11
Sosnowiec
41-203
Polska
Kod NUTS: PL22B
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
SUEZ POŁUDNIE Sp. z o.o.
ul. Dębowa 26/28
Częstochowa
42-200
Polska
Kod NUTS: PL224
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 953 840.89 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 887 430.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki:
Uzasadnienie prawne
– art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP – 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności:
W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub
robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona
przy obliczaniu jego wartości.
Uzasadnienie faktyczne
Zamawiający udziela zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia
podstawowego. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu usług będących przedmiotem zamówienia
podstawowego.

mailto:biuro@master.tychy.pl
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Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające
było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego
przedmiotem.
Wartość zamówienia uzupełniającego została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia
podstawowego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.
4 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 poz. 1113 z
późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/01/2018


