Dz.U./S S250
23/12/2020
625695-2020-PL

1/6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:625695-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Lesznowola: Usługi gospodarki odpadami
2020/S 250-625695
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 Lesznowola
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Gminna 60
Miejscowość: Lesznowola
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-506
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Dziubak-Wysokiński
E-mail: rzp@lesznowola.pl
Tel.: +48 227579340
Faks: +48 227579270
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lesznowola.eobip.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 z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne.
Numer referencyjny: RZP.271.5.12.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Część I „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Lesznowola i podległych
placówek oświatowo-wychowawczych (szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Lesznowola), Gminnego
Ośrodka Kultury z podległymi placówkami, Biblioteki Gminnej z podległymi placówkami, Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej z podległymi placówkami, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Ochotniczych Straży
Pożarnych, Centrum Sportu z podległymi placówkami”.
Część II „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych i przystankowych znajdujących
się na terenie gminy Lesznowola”.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 020 764.12 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Lesznowola i podległych placówek
oświatowo-wychowawczych, GOK, Biblioteka Gminna, GOPS, ZOPO, OSP, CS, z podległymi placówkami.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Lesznowola.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj. z Urzędu Gminy Lesznowola i podległych
placówek, w tym placówek wychowawczo-oświatowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola, (w tym
odpadów żywnościowych ze szkół i przedszkoli), placówek kultury (GOK i podległych świetlic wiejskich,
gminnych bibliotek, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS), Centrum Sportu (CS), Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zagospodarowanie (poddanie odzyskowi, recyklingowi oraz unieszkodliwianiu) odpadów komunalnych
odebranych z wymienionych nieruchomości musi się odbywać w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych, wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Lesznowola.
Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania każdej ilości
wytworzonych odpadów komunalnych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
— cena ofertowa brutto („C”) – 60 %,
— aspekt ekologiczny – samochody spełniające europejski standard emisji spalin EURO 6 („E”) – 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych i przystankowych znajdujących się na
terenie gminy Lesznowola.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Lesznowola.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj. z koszy ulicznych i przystankowych
znajdujących się terenie gminy Lesznowola.
Zagospodarowanie (poddanie odzyskowi, recyklingowi oraz unieszkodliwianiu) odpadów komunalnych
odebranych koszy ulicznych i przystankowych musi się odbywać w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie
Z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych, wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Lesznowola. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do odbioru i
zagospodarowania każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych.

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
Kryteria oceny ofert:
— cena ofertowa brutto („C”) – 60 %,
— aspekt ekologiczny – samochody spełniające europejski standard emisji spalin EURO 6 („E”) – 40 %.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
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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: 2020/S 202-490110

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 nr: RZP.271.5.12.2020
Część nr: 1
Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Lesznowola i podległych placówek
oświatowo-wychowawczych, GOK, Biblioteka Gminna, GOPS, ZOPO, OSP, CS, z podległymi placówkami.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
17/12/2020

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: Jarper Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 1230950562
Adres pocztowy: al. Krakowska 108A, Kolonia Warszawska
Miejscowość: Wólka Kosowska
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-552
Państwo: Polska
E-mail: jarper@jarper.pl
Tel.: +48 227561666
Faks: +48 227561666
Adres internetowy: www.jarper.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 284 076.90 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 914 540.00 PLN
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Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm.) unieważnił postępowanie przetargowe w części II pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z koszy ulicznych i przystankowych znajdujących się na terenie gminy Lesznowola”.
Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę
„Jarper” Sp. z o.o. z miejscowości Kolonia Warszawska w wysokości: 2 151 334,08 PLN. brutto (słownie zł.:
dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 08/100), przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 795 712,26 PLN brutto
(słownie zł.: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwanaście złotych 26/100),
a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; odwołanie wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także
wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; Odwołanie wobec
czynności innych niż powyższe wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; Jeżeli
Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał
Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia 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 albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
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trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
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.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2020
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