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Polska-Mosina: Usługi wywozu odpadów
2018/S 010-018689

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Mosina
pl. 20 Października 1
Mosina
62-050 Mosina
Polska
Tel.:  +48 618109538
E-mail: agnieszka.kasprzyk@mosina.pl 
Faks:  +48 618109558
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mosina.pl

I.2) Wspólne zamówienie

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 odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu Gminy Mosina z nieruchomości
zamieszkałych.

II.1.2) Główny kod CPV
90511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, zbieranie i transport odpadów komunalnych, zmieszanych oraz
selektywnie zebranych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji (odpadów
zielonych i bioodpadów), powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Mosina oraz
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prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z zasadami prawa krajowego, w tym
aktami prawa miejscowego, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 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: 2 509 182.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Kod NUTS: PL41
Kod NUTS: PL4
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) Zmieszane odpady komunalne;
2) Odpady zebrane selektywnie z podziałem na siedem frakcji:
a) papier i tektura,
b) tworzywa sztuczne, w tym: opakowania wielomateriałowe, metal (puszki),
c) szkło,
d) odpady zielone (liście, trawa, drobne gałęzie),
e) bioodpady,
f) odpady wielkogabarytowe,
e) sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe.
3) Choinki bożonarodzeniowe.
Szacowana łączna ilość odpadów w ramach zamówienia podstawowego, która będzie odebrana przez
Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy wynosi:
1) 8 400,00 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,
2) 3 930,00 Mg odpadów selektywnie zebranych.

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
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Wyjaśnienie:
Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych z dniem 1.1.2017 roku
rozszerzyła przesłanki udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki między innymi, jeżeli zachodzi
spełnienie okoliczności wymienionych w art. 67 ust. 1 pkt 12 ww. Ustawy. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Mosinie spełnia warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Organem założycielskim Spółki jest Gmina Mosina. Spółka została utworzona na postawie Uchwały Nr
XXXVII/328/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.9.2016 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki
prawa handlowego, działającej pod firmą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie”. Spółka
powstała w celu realizacji zadań własnych gminy. Gmina Mosina objęła wszystkie udziały, które zostały pokryte
w całości wkładem pieniężnym. W związku z powyższym w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w
Mosinie nie występuje udział kapitału prywatnego.
Przychód Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie z prowadzonej działalności w okresie III
pierwszych kwartałów wyniósł 1 735 633,61 PLN. W związku z tym, że dane dotyczące średniego przychodu za
3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne do określenia procentu działalności wykonywania
powierzonych przez Zamawiającego zadań, z godnie z ustawą, ustalono na podstawie wiarygodnych prognoz
handlowych (Oświadczenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie). Szacunkowa wartość
przychodu na kolejne dwa lata wynosi w 2018 r. – 3 257 831,41 PLN; w 2019 r. – 3 420 722,98 PLN. Wartość
osiągniętych przychodów w przedstawionych latach jest osiągana i planowana do osiągnięcia z realizacji
następujących zadań: odbieranie, zbieranie i transport odpadów komunalnych, zmieszanych oraz selektywnie
zebranych, powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Mosina i prowadzenie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz z wykonywania na rzecz Gminy Mosina usługi transportu
zbiorowego. Powyższe dwa źródła przychodów z działalności Spółki są wykonywane na rzecz Gminy Mosina W
związku z powyższym wymóg wykonywania zadań na rzecz Zamawiającego, który sprawuje nad nim kontrole,
w wysokości ponad 90 % procent działalności został spełniony. Funkcję zgromadzenia wspólników w Spółce
pełni Burmistrz Gminy Mosina. Zgromadzenie wspólników ma najszersze uprawnienia do wykonywania tzw.
uprawnień majątkowych i korporacyjnych.

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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 243-507565

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
Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu Gminy Mosina z nieruchomości
zamieszkałych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:507565-2017:TEXT:PL:HTML
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie
u.lSowiniecka 6G
Mosina
62-050
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 226 735.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/01/2018


