Dz.U./S S2
05/01/2021
3195-2021-PL

1/8

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3195-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Ruda Śląska: Usługi związane z odpadami
2021/S 002-003195
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Ruda Śląska
Adres pocztowy: pl. Jana Pawła II 6
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-709
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@ruda-sl.pl
Tel.: +48 322449094
Faks: +48 322487348
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rudaslaska.bip.info.pl
Adres profilu nabywcy: https://rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
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 terenu miasta Ruda Śląska
Numer referencyjny: AP.271.100.2020

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 odbieranie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miasta Ruda Śląska,
a pochodzących:
— od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
— od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o
których mowa w uchwale nr PR.0007.51.2020 Rady Miasta Ruda Śląska
z 30.4.2020.
Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych:
a) w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego;
b) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru;
c) niezależnie od warunków atmosferycznych;
d) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający
mieszanie odpadów selektywnie zbieranych różnych rodzajów ze sobą oraz selektywnie zebranych odpadów
komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi;
e) niezależnie od wąskich oraz nieutwardzonych i utrudnionych dojazdów do posesji.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 11 008 800.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511300 Usługi zbierania śmieci
90512000 Usługi transportu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych:
— zgromadzonych w pojemnikach i/lub workach spełniających minimalne wymagania określone w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda Śląska – dotyczy zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów szkła, papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych oraz popiołów i żużli z palenisk domowych,
— wystawionych przez mieszkańców przed posesję lub w miejscach gromadzenia odpadów przy altankach
śmieciowych – dot. odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
— po otrzymaniu indywidualnego zamówienia od właściciela nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej lub
posiadacza lokalu mieszkalnego Wykonawca dostarczy pod wskazany adres kontener lub udostępni w PSZOK
worek typu „big-bag” na odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe oraz odbierze wyżej wymienione odpady
komunalne bezzwłocznie po zakończeniu prac remontowych,
— dostarczonych do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, tekstyliów, przeterminowanych
leków i chemikaliów, odpadów problematycznych (np. świetlówek, termometrów rtęciowych, gaśnic, puszek po
farbach, lakierach i aerozolach, zużytych smarów, styropianu itp.), szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali,
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opakowań wielomateriałowych, odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, popiołów i żużli z palenisk domowych,
— przeterminowanych leków gromadzonych w pojemnikach ustawionych w aptekach
i przychodniach zdrowia na terenie miasta Ruda Śląska,
— zużytych baterii gromadzonych w pojemnikach ustawionych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.
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
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione
zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu miasta Ruda Śląska dnia 25 września 2020 r. (nr ogłoszenia o zamówieniu
2020/S 187-451055).
Otwarcie ofert odbyło się 27.10.2020. Do upływu terminu składania ofert złożono dwie (2) oferty:
1) konsorcjum firm: lider – FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, członek konsorcjum – Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., cena ofertowa: 42 282 486,00 PLN;
2) konsorcjum: lider – PreZero Service Południe Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska, członek
konsorcjum – Remondis Górny Śląska Sp. z o.o., ul. P. Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska, członek konsorcjum –
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Remondis MPGO Sosnowiec Sp. z o.o., ul. K.K. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec, cena ofertowa: 46 610
154,00 PLN.
W dniu 5 listopada 2020 r. Zamawiający Miasto Ruda Śląska, na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy,
poinformował o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy:
— w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
— oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty (kwota ta wynosiła
37 072 427,00 PLN).
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:
Oferta 1: konsorcjum firm:
1. FCC Polska Sp. z o.o. (lider), ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze;
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (partner), ul. Lecha 10, 41 800 Zabrze.
Podstawa prawna odrzucenia:
1. art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy – wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
2. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta 2: konsorcjum firm:
1. PreZero Service Południe Sp. z o.o. (lider), ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska;
2. Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. (partner), ul. P. Skargi 87, 41 706 Ruda Śląska;
3. Remondis MPGO Sosnowiec Sp. z o.o. (partner), ul. Baczyńskiego 11, 41 203 Sosnowiec.
Podstawa prawna odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy – wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
Należy w tym miejscu podkreślić, iż 17.6.2019 Zamawiający w wyniku przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zawarł umowy na realizację zamówienia pod
nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ruda Śląska”. Zarówno w treści
ogłoszenia o zamówieniu jak i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Zamawiający jednoznacznie
przewidział możliwość udzielenia zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, maksymalnie do
50 % wartości zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia podstawowego w tym postępowaniu została
oszacowana na kwotę 67 176 22 22 PLN.
Powyższe daje prawo Zamawiającemu do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, z powołaniem się na
przesłankę zwartą w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
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: tak

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
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
21/12/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

05/01/2021
S2
https://ted.europa.eu/TED

4/8

Dz.U./S S2
05/01/2021
3195-2021-PL

5/8

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: PreZero Service Południe Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kokota 33
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-700
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Remondis MPGO Sosnowiec Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Baczyńskiego 11
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-203
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Piotra Skargi 87
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-706
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 008 800.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Częściowy odbiór odpadów komunalnych - Car-Trans Karwan Paweł,
Częściowy odbiór odpadów komunalnych - PHU Mańka Piotr Mańka

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
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 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Ozby 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 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu
VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamów. oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamów. oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym
na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zam. stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1 i 4.2 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zam. podjętej w postęp. o
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zam. jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zam., której zarzuca się niezgodność
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego
uiszczenia dołącza się do odwołania).
5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zam. przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zam. mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6.1. W postęp. toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postęp. cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli
koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa
dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zam. o za pośrednictwem
Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis
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przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzecz. skargę może wnieść także Prezes Urzędu, który może także
przystąpić do toczącego się postęp.. Do czynności podejmowanych przez Prezesa stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
6.4. Skarga powinna czynić zadość wym. przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie
zaskarżonego orzeczenia itd.
6.5. Na skutek wniesienia skargi nie można rozs …
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2020
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