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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6992-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Brańszczyk: Usługi związane z odpadami
2021/S 005-006992

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 Brańszczyk
Krajowy numer identyfikacyjny: 762-19-01-387
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 45
Miejscowość: Brańszczyk
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Kod pocztowy: 07-221
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Jabłoński
E-mail: zamowienia.publiczne@branszczyk.pl 
Tel.:  +48 295929314
Faks:  +48 297422811
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.branszczyk.pl,http://bip.branszczyk.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:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy 
Brańszczyk w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Numer referencyjny: RO.ZP.271.9.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie, wskazanych w szczegółowym opisie 
zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 
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zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Brańszczyk, w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz w 
sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późniejszymi zmianami, zapisami 
Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Brańszczyk oraz innymi przepisami prawa ustawowego i prawa miejscowego. Szczegółowo przedmiot 
zamówienia określony został w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 2 840 950.00 PLN / Najdroższa oferta: 3 305 900.00 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Brańszczyk.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie, wskazanych w szczegółowym opisie 
zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Brańszczyk, w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz w 
sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późniejszymi zmianami, zapisami 
Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Brańszczyk oraz innymi przepisami prawa ustawowego i prawa miejscowego. Szczegółowo przedmiot 
zamówienia określony został w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności faktury / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: poziom emisji spalin / Waga: 20

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
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1. Przystępując do niniejszego postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, w wysokości 40 
000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
10 % zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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 205-499460

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:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy 
Brańszczyk w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/12/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
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: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej
Krajowy numer identyfikacyjny: 759-14-75-720
Adres pocztowy: ul. B. Prusa 66
Miejscowość: Ostrów Mazowiecka
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Kod pocztowy: 07-300
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@gkostrow.pl 
Tel.:  +48 296457301
Faks:  +48 296457302
Wykonawcą jest MŚP: nie
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V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 915 511.80 PLN
Najtańsza oferta: 2 840 950.00 PLN / Najdroższa oferta: 3 305 900.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Wartość bez VAT: 3 000.00 PLN
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Odbioru i transport odpadów niebezpiecznych

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

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada 
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez wójta gminy Brańszczyk w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
c) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych lub gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność 
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których 
mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zm. oraz 
ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ze zm.;
d) aktualne zezwolenie właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 
komunalnych, w tym niebezpiecznych odpadów komunalnych;
e) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert;
f) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane;
g) dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
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przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert;
h) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Uwaga: w związku z ograniczoną liczbą znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia zamawiający 
informuje, że pozostałe informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w SIWZ, która dostępna jest na 
stronie internetowej zamawiającego.

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 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, 
a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły 
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej; lub
2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt 1.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
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Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej 
zamawiającego (www.branszczyk.pl).
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5, 6 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.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania 
może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

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 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2021

08/01/2021 S5
https://ted.europa.eu/TED

6 / 6

www.branszczyk.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl

