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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418797-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami
2020/S 173-418797

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.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zwiazek Międzygminny

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin 
Związku Międzygminnego Eko Siódemka
Numer referencyjny: GOA.271.2.2020

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 usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, 
powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, z terenu gmin Związku 
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Międzygminnego Eko Siódemka, w tym odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenie masy bioodpadów przekazywanych do składowania.
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.
Opis przedmiotu zamówienia zwany dalej „OPZ” stanowi załącznik A do SIWZ.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Krotoszyn
Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Krotoszyn

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Krotoszyn.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów / wielkości szacunkowe w Mg /:
I. odpady komunalne zebrane z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:
1. zmieszane: 9 500,00;
2. papier i tektura: 400,00;
3. szkło: 1 100,00;
4. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale: 1 300,00;
5. biodpady komunalne: 3 500,00;
6. meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 450,00;
7. popioły i żużel: 3 000,00 (odbiór bez zagospodarowania);
oraz
8. przeterminowane leki: 1 200,00 kg;
II. odpady komunalne odebrane z PSZOK:
1. biodpady komunalne: 1 300,00;
2. papier i tektura: 3,00;
3. szkło: 8,00;
4. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale: 3,00;
5. meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 600,00;
6. zużyte opony: 40,00;
7. odpady budowlane i rozbiórkowe: 1 100,00;
8. przeterminowane leki: 50,00 kg;
9. strzykawki i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych: 50,00 kg;
10. popioły i żużel: 3,00 (odbiór bez zagospodarowania).
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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
Cena nie była jedynym kryterium oceny ofert:
Kryteria oceny ofert: cena oferty brutto – 60 %, aspekt środowiskowy w zakresie pojazdów przewidzianych do 
realizacji zamówienia – 30 %, termin płatności faktur – 10 %.
Planowany termin rozpoczęcia wykonywania usługi: od 1.10.2020.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gmin: Cieszków, Kobylin, 
Sulmierzyce i Zduny
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gmin Cieszków, Kobylin, Sulmierzyce i Zduny

II.2.4) Opis zamówienia:
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Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gmin: Cieszków, Kobylin, 
Sulmierzyce i Zduny.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów / wielkości szacunkowe w Mg /:
I. odpady komunalne zebrane z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:
1. zmieszane: 4 710,00;
2. papier i tektura: 108,00;
3. szkło: 705,00;
4. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale: 710,00;
5. bioodpady komunalne: 2 010,00;
6. meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektrycznego i elekrtronicznego: 330,00;
7. popioły i żużel: 1 870,00 (odbiór bez zagospodarowania);
oraz
8. przeterminowane leki: 1 010 kg;
II. odpady komunalne odebrane z PSZOK:
1. biodpady komunalne: 90,00;
2. papier i tektura: 1,00;
3. szkło: 4,00;
4. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale: 7,00;
5. meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 90,00;
6. zużyte opony: 5,00;
7. odpady budowlane i rozbiórkowe: 80,00;
8. przeterminowane leki: 25,00 kg;
9. strzykawki i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych: 25,00 kg;
10. popioły i żużel: 1,00 (odbiór bez zagospodarowania).

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
Cena nie była jedynym kryterium oceny ofert:
Kryteria oceny ofert: cena oferty brutto – 60 %, aspekt środowiskowy w zakresie pojazdów przewidzianych do 
realizacji zamówienia – 30 %, termin płatności faktur – 10 %.
Planowany termin rozpoczęcia wykonywania usługi: od 1.10.2020.

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
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 132-323934

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
Część nr: 1

Nazwa:
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Krotoszyn

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gmin: Cieszków, Kobylin, 
Sulmierzyce i Zduny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

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

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty 
lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsze oceniono oferty:
— cz. I zad. – oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Sp. z o.o., Kalisz z ceną 16 839 
755,28 PLN brutto,
— cz. II zad. – oferta złożona przez konsorcjum firm:
1. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Sp. z o.o., Kalisz – Lider;
2. Zakład Gospodarki Odpadami „MZO” S.A., Ostrów Wlkp. – Partner z ceną 9 477 456,84 PLN brutto.
Ceny ofert ocenionych jako najkorzystniejsze dla obu części zamówienia znacznie przewyższają kwoty, które 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.
— na cz. I zad. kwotę 13 500 000 PLN brutto,
— na cz. II zad. kwotę 6 750 000 PLN brutto.
A jednocześnie Zamawiający nie może tej kwoty zwiększyć.
Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. 
podstawie prawnej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

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:
02/09/2020
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