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Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Trąbki Wielkie
ZP.271.17.2019
ul. Gdańska 12
Trąbki Wielkie
83-034
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sikora
Tel.: +48 586837025
E-mail: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl
Faks: +48 586828319
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.trabkiw.ug.gov.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 terenu Gminy Trąbki Wielkie od 01.01.2020r do
31.03.2020r
Numer referencyjny: ZP.271.17.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu Gminy Trąbki Wielkie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 088 930.20 PLN

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Usługi będą świadczone na terenie Gminy Trąbki Wielkie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu Gminy Trąbki Wielkie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Odbieranie, transport i zagospodarowywanie odpadów komunalnych (niesegregowanych, segregowanych i z
objazdowej zbiórki odpadów) :
- ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych,
- domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
- z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Trąbki Wielkie.
2) Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
znajdującego się w Trąbkach Wielkich ul. Pocztowa 30.
3) Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne w pojemniki na odpady zmieszane.
4) Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne w worki do segregacji odpadów komunalnych.
5) Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych (bloków) w pojemniki do segregacji
odpadów komunalnych.
6) Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kontenery/pojemniki lub wydzielone
segmenty do oddzielnego gromadzenia wyselekcjonowanych odpadów.
7) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania, transportu i zagospodarowywania wszystkich odpadów
komunalnych wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych oraz niezamieszkałych oraz z Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Trąbki Wielkie.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji pn.
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zwany dalej jako „SOPZ ”

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

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
Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę.

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

Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca
nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
Zamawiający chcąc udzielić zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Trąbki Wielkie od 01.01.2020r. do 31.12.2021r. wysłał ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, które zostało udostępnione w bazie danych TED w dniu 23.10.2019
pod nr 2019/S 205-499764. W tym dniu ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami zostały zamieszczone na
platformie zakupowej Gminy Trąbki Wielkie. Odszyfrowanie i otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28.11.2019 o
godzinie 10:30. W niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 6.672.089,23zł brutto.
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył 4.400.000,00zł. Z uwagi na to, iż zamawiający nie
posiadał środków, by zwiększyć je do kwoty ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie w dniu 09.12.2019
zostało unieważnione na podstawie art.93 ust 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień
publicznych ( t.j. Dz.U.2019 poz.1843 z późn.zm.). Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( t.j.Dz.U. z 2019r poz.2010, 2020 z późn.zm.) w art. 6c.ust.1. nakłada obowiązek na gminy, tzn. ”gminy
są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy”. Natomiast art. 6d. ust 1.wskazuje, że „Wójt, burmistrz lub prezydent
miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych
odpadów”.
Z uwagi, iż umowa na świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Trąbki Wielkie
zawarta była na okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r, z dniem 01.01.2020 roku Gmina Trąbki Wielkie nie byłaby
wstanie wypełnić obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ze względu na wyjątkową sytuację ( a nie w celu uniknięcia stosowania ustawy ) i brak możliwości zachowania
terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia, wójt Gminy Trąbki Wielkie zaprosił do
negocjacji w trybie zmówienia z wolnej ręki firmę Altvater Piła Sp.zo.o z siedzibą w Pile. Negocjacje mają
dotyczyć warunków realizacji zmówienia w okresie od 01.01.2020 do 31.03.2020 co pozwoli w tym czasie
na przeprowadzenie nowej procedury w trybie przetargu nieograniczonego na okres od 01.04.2019 do
31.12.2020r.Zamawiający ustalając całkowitą wartość zamówienia szacował łączny okres udzielenia
zamówienia tzn od 01.01.2019 do 31.12.2019 przeprowadzając procedurę w progach unijnych przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający zamieścił też informację o wszczętej procedurze na swojej
stronie internetowej oraz przekazał ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante do Dziennika Urzędowego
Unii Europejskiej.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2)
Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12/12/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
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Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
ALTVATER PIŁA Sp.zo.o
ul.Łączna 4a
Piła
64-920
Polska
Kod NUTS: PL411
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 3 088 930.20 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 3 088 930.20 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Ponadto obie kwoty podane w pkt V.2.4) ogłoszenia, to kwoty stanowiące punkt wyjścia do negocjacji
imogą się różnić od kwot ostatecznych podanych w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia. Zamawiający
przedrozpoczęciem negocjacji nie jest w stanie podać całkowitej końcowej
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie ustawy pzp;
a) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust.
b) 1 pkt. 12-22 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów
w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne,
przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.
poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
c) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
d) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
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- posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zgodnie z art.9c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 2010,2020 ze zm),
- aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) lub aktualny wpis
do BDO.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej
niż 1 500 000, 00 zł
c) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli
wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w
tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę bądź wykonuje usługi na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych w sposób ciągły ( tzn. co najmniej przez okres 12 kolejnych miesięcy) o wartości zamówienia nie
mniejszej niż 1 000 000, 00 zł brutto.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa
w pkt 1, ust. 2 ppkt c) niniejszego rozdziału zostaną spełnione, jeżeli każdy Wykonawca z osobna spełni
wymagania.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postepu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
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– jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym
postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://UZP.GOV.PL

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2019

