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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255730-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Boguchwała: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2018/S 112-255730
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Boguchwała
517-00-36-465
ul. Suszyckich 33
Boguchwała
36-040
Polska
Osoba do kontaktów: Kinga Krok
Tel.: +48 178755200
E-mail: k.krok@um.boguchwala.pl
Faks: +48 178755209
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.boguchwala.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 zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie
gminy Boguchwała w drugim półroczu 2018 r.
Numer referencyjny: FP.271.26.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90513100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1) Odbieranie odpadów komunalnych, określonych poniżej, wytworzonych na terenie Gminy Boguchwała,
a pochodzących od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych, na których zamieszkują
mieszkańcy.
2) Zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych w sposób zgodny
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Z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3) Osiągnięcie określonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
4) Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem
5) Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie zbierania odpadów komunalnych w sposób zgodny z
zadeklarowanym.
6) Wyposażenie gospodarstw domowych w budownictwie jednorodzinnym w worki do gromadzenia odpadów
posegregowanych oraz w worki na odpady zmieszane.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 654 395.35 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Boguchwała.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wielkość i zakres zamówienia:
1. Gospodarstwa jednorodzinne:
Przewidywane ilości gospodarstw jednorodzinnych obsługiwanych w ramach realizacji zamówienia objętego
niniejszym postępowaniem, dane z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
złożonych przez mieszkańców na maj 2018 r.
1 osobowe – mikro 547 szt.
2-4 osób – małe 2995 szt.
5-10 osób – średnie 986 szt.
Powyżej 10 osób – duże 3 szt.
2. Budynki wielolokalowe
Przewidywana liczba osób zamieszkała w lokalach znajdujących się w budownictwie wielolokalowym 2355.
Przewidywana liczba osób zamieszkałych w budownictwie wielolokalowym segregujących odpady 1782
Przewidywana liczba osób zamieszkałych w budownictwie wielolokalowym nie segregujących odpadów 573.
Ilość budynków wielolokalowych 46.
Ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych została oszacowana na
podstawie danych przekazanych od przedsiębiorców świadczących usługi na terenie Gminy Boguchwała w II
półroczu 2017 r. wyniosła ok. 1377 Mg.
Na podstawie danych przekazanych od przedsiębiorców świadczących usługi szacuje się, że około 55 %
gospodarstw jednorodzinnych gromadzi odpady zmieszane w pojemnikach plastikowych lub metalowych.
Pozostałe stosują do tego celu worki plastikowe.
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące przybliżonej ilości selektywnie zebranych odpadów komunalnych
na terenie Gminy Boguchwała z nieruchomości zamieszkałych. Tabela zawiera dane za II półrocze 2017 r.
Na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zamawiający informuje, iż odpady komunalne są odbierane w sposób selektywny z 4405 zamieszkałych
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gospodarstw zlokalizowanych w budownictwie jednorodzinnym, oraz z nieruchomości w budownictwie
wielolokalowym, w których zamieszkuje 2355 osób, stan na maj 2018 r.
Rodzaj odpadów selektywnie zebranych.
[Mg].
Odp. opakowaniowe z tworzyw sztucznych 156,11.
Odp. opakowaniowe ze szkła 164,37.
Odpady opakowaniowe z papieru 31,29.
Opakowań z metali.
4,37
Tabela: Szacunkowe ilości zebranych selektywnie odpadów na terenie Gminy Boguchwała w II półroczu 2017 r.
Określone ilości odpadów służą wyłącznie jako informacje dodatkowe umożliwiające Wykonawcy oszacowanie
ilości odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia.
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
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
Podstawę prawną udzielenia zamówienia stanowi art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Zamawiający, gmina Boguchwała jest jednostką samorządu terytorialnego,
należy do grona jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27.8.2009
r. o finansach publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).
Podmiot, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia jest spółką prawa handlowego, spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000442868.
GOKOM EKO Sp. z o.o. została powołana 30-11-2012 r. (Repetytorium A nr 1807/2012 przed notariuszem
Jolantą Czartoryską w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie, plac Śreniawitów 6/3) w celu realizacji zadań
własnych gminy Boguchwała polegających na utrzymaniu czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz w celu wykonywania zadań w ogólnym interesie
gospodarczym. Spółka może podejmować inną działalność, jeżeli nie spowoduje to uszczerbku dla
podstawowego zadania spółki.
Spółka posiada kapitał własny w wysokości 1 705 000,00 PLN. Wszystkie udziały w GOKOM EKO obejmuje
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale, której z kolei jedynym wspólnikiem jest Gmina Boguchwała.
W 2016 roku Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
wyrażono zgodę na przekazanie GOKOM EKO Sp. z o.o. środków trwałych na poczet opłacenia nowych
udziałów w spółce. Powyższe działania zostały potwierdzone aktami notarialnymi uwidocznionymi w sądzie
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Rejestrowym. W ślad za przekazanymi środkami trwałymi w formie aportu rzeczowego zostali przeniesieni
pracownicy fizyczni spółki GOKOM zgodnie ze schematem organizacyjnym. W spółce nie ma innych udziałów
niż należące do Gospodarki Komunalnej S. z o.o., więc warunek z art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. c jest spełniony.
Posiadanie przez Zamawiającego całości kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., która z kolei
jest jedynym wspólnikiem GOKOM EKO Sp. z o.o. i której prawo głosu nie jest w żaden sposób ograniczone
sprawia, że Zamawiający, w sposób pośredni, sprawuje kontrolę nad tą spółką w sposób analogiczny do kontroli
sprawowanej nad własnymi służbami. Ponad 90 % działalności Wykonawcy dotyczy wykonywania zadań
powierzonych przez Zamawiającego.
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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 231-482354

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

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12/06/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Gokom Eko Sp. z o.o.
Boguchwała
Polska
Kod NUTS: PL823
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 654 395.35 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Informacja podana w pkt V.2.1) ogłoszenia jest datą wysłania niniejszego ogłoszenia do publikacji, a nie datą
zawarcia umowy. Jednak Zamawiający został zmuszony do wpisania tej daty przez formularz, który nie zezwala
na niewypełnienie tego punktu. Prawdziwa data zawarcia umowy zostanie podana przez zamawiającego w
ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia. Ponadto kwota podana w pkt V.2.4) ogłoszenia, to kwota stanowiąca punkt
wyjścia do negocjacji i może różnić się od kwoty ostatecznie podanej w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.
Zamawiający przed rozpoczęciem negocjacji nie jest w stanie podać całkowitej końcowej wartości zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2018
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