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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:490785-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami
2020/S 202-490785

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Związek Międzygminny Eko Siódemka
Adres pocztowy: Kołłątaja 7
Miejscowość: Krotoszyn
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Obal, Magdalena Minta
E-mail: zamowienia@eko7.krotoszyn.pl 
Tel.:  +48 627226632
Faks:  +48 625903266
Adresy internetowe:
Główny adres: http://eko7.krotoszyn.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: związek międzygminny

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Zamówienie nr 2 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do umowy: cz. III – Świadczenie usług 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Krotoszyn.

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, 
powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne na terenie gminy Zduny, w tym odzysk lub unieszkodliwianie w sposób zapewniający osiągnięcie 
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odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 669 872.70 PLN / Najdroższa oferta: 669 872.70 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Krotoszyn
Odbiór i zagospodarowanie odpadów (wielkości szacunkowe w Mg):
1. zmieszane: 760,000;
2. odpady komunalne ulegające biodegradacji: 380,000;
3. papier i tektura: 16,000;
4. szkło: 28,000;
5. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale: 25,500;
6. meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 30,00;
7. zużyte opony: 4,000;
8. odpady budowlane i rozbiórkowe powstające z gospodarstw domowych: 40,000;
9. popioły i żużel: 150,500 (odbiór bez zagospodarowania);
10. przeterminowane leki, chemikalia i strzykawki: 90 kg.

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
W pkt II.2.5 nie było możliwości nie zaznaczenia kryteriów udzielenia zamówienia. Zamawiający nie stosował 
kryteriów udzielenia zamówienia, ponieważ jest to zamówienie z wolnej ręki, w którym nie sporządza się 
specyfikacji i nie stosuje się przepisów art. 36 ust. 1–3 Pzp (m.in. kryteriów oceny ofert). Jest to zamówienie, w 
którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonaw...

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
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• Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione 
zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie

Wyjaśnienie:
Zw. Międzygminny Eko Siódemka dokonał w trybie przetargu nieograniczonego, na podst. ustawy Pzp, 
wyboru oferty Wykonawcy usługi „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego Eko Siódemka – część III: Świadczenie usług odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Krotoszyn”.
W dniu 2 stycznia 2019 r. zawarta została umowa pomiędzy Zamawiającym, tj. Związkiem Międzygminnym „Eko 
Siódemka” a Wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta Eko Sp. z o.o., ul. Zjazd 23, Kalisz; na 
świadczenie ww. usługi. Stosownie do zapisów § 2 ust. 1 umowy:
„1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 24 miesiące od dnia podpisania umowy”; jednocześnie w myśl 
zapisów § 2 ust. 2. umowy: „Strony ustalają, że obowiązywanie niniejszej umowy zakończy się przed terminem 
wskazanym w ust. 1 w przypadku, gdy wartość zrealizowanych zgodnie z umową zamówień, osiągnie 
maksymalną wartość określoną w § 8 ust. 1 niniejszej umowy”, tj. kwotę: 14 662 344,71 PLN brutto.
Ww. umowa wygasła w dniu 10 sierpnia 2020 r., ponieważ spełniona została jedna z przesłanek § 2 ust. 2 
umowy, tj. wartość zrealizowanych zamówień osiągnęła maksymalną wartość określoną w § 8 ust. 1 umowy. 
Zamawiający udzielił, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy usługi zamówienia 
polegającego na powtórzeniu podobnych usług na okres od dnia 11 sierpnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. 
lub do wykorzystania środków na realizację zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający ogłosił 10.7.2020 przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i 
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego Eko 
Siódemka, z terminem realizacji od 1.10.2020 do 31.12.2021. Pierwsze postępowanie na wybór Wykonawcy 
ww. usługi opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 132-323934 z dnia 10 lipca 
2020 r. – zakończyło się unieważnieniem postepowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
W związku z unieważnieniem pierwszego przetargu, ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na 
świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Zw. 
Międzygminnego Eko Siódemka.
W celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości gmin Zw. Międzygminnego Eko Siódemka z terenu gminy Krotoszyn w okresie od 
1.10.2020 do 15.10.2020 (lub krócej w przypadkach: Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą wybranym w 
przetargu nieograniczonym; Zamawiający wykorzysta środki na realizację zamówienia). Zamawiający udzielił w 
oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy usługi zamówienia polegającego na 
powtórzeniu podobnych usług.
Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostało udzielone w okresie 3 lat od udzielenia 
zamówienia podstawowego (umowę podstawową zawarto w dniu 2 stycznia 2019 r.). Zamówienie podstawowe 
zostało udzielone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia (ogłoszenie o przetargu zostało 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 205-468253 z dnia 24 października 2018 
r.). Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług było przewidziane zarówno w SIWZ jak i w 
ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem, a 
całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego 
(do wartości 50 % zamówienia podstawowego). Zamówienie to polega na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówień co zamówienie podstawowe. Zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 
Konieczność wykonania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług wynikła z maksymalnego 
wykorzystania środków w umowie z Wykonawcą.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

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:
Zamówienie nr 2 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do umowy: cz. III – Świadczenie usług 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Krotoszyn

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
30/09/2020

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

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zjazd 23
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 607 616.41 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 669 872.70 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: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
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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 Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
4. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa dział VI Pzp – Środki ochrony 
prawnej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020

16/10/2020 S202
https://ted.europa.eu/TED

5 / 5

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

