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Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

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

Gmina Miasto Nowy Targ
NIP 735-001-40-12
ul. Krzywa 1
Nowy Targ
34-400
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
Tel.:  +48 182611244
E-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl 
Faks:  +48 182662312
Kod NUTS: PL219
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: www.nowytarg.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 Miasto Nowy Targ.
Numer referencyjny: ZP.271.38.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto
NowyTarg.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 630 052.82 PLN

II.2) Opis

mailto:krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl
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II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90510000
90511000
90512000
90513100
90513200
90514000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nowy Targ

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
MiastoNowy Targ.
1.1. Odbiór z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:
1) w sposób selektywny:
tj. z podziałem na sześć poniżej określonych frakcji wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i
porządkuna terenie Gminy Miasto Nowy Targ:
a) „PAPIER” – zawierające selektywnie zbierane odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe
zpapieru i odpady opakowaniowe z tektury; z tym, że na papier uprawniony przedsiębiorca będzie
przekazywałwłaścicielom worki do tego przeznaczone,
b) „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – zawierające selektywnie zbierane odpady metali, w tym
odpadyopakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych
orazodpady opakowaniowe wielomateriałowe,
c) SZKŁO” – zawierające selektywnie zbierane odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; z
tym,że na szkło uprawniony przedsiębiorca będzie przekazywał właścicielom worki do tego przeznaczone,
d) „BIO”– zawierające odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
(odpadklasyfikowany pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji); z tym, że na w/w
odpadyuprawniony przedsiębiorca będzie przekazywał właścicielom worki do tego przeznaczone,
e) „POPIÓŁ”
f) „ZMIESZANE” – zawierające pozostałe odpady zmieszane niedające się wyselekcjonować (np.
pieluchyjednorazowe i inne środki higieny osobistej, zużyte wyroby z gumy, skóry, drewno, zużyte worki do
odkurzaczy,zużyta odzież i tekstylia, itp.)
2) w sposób nieselektywny:
tj. z podziałem na trzy poniżej określone frakcje wynikające z Regulaminu utrzymania czystości i porządku
naterenie Gminy Miasto Nowy Targ:
3 / 9
a) „ZMIESZANE” – odpady komunalne gromadzi się w jednym pojemniku razem z frakcjami „PAPIER”, „METALI
TWORZYWA SZTUCZNE”, „SZKŁO”,
b) „POPIÓŁ”,
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c) „BIO” – zawierające odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
(odpadklasyfikowany pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji); z tym, że na w/w
odpadyuprawniony przedsiębiorca będzie przekazywał właścicielom worki do tego przeznaczone.
3) ogólne liczby charakteryzujące gminę i mające wpływ na szacunkową ilość wytwarzanych
odpadówkomunalnych w okresie wykonywania zamówienia:
– powierzchnia Gminy Miasto Nowy Targ: 5 107 ha (51,07 km2),
– liczba mieszkańców zamieszkałych Gminę Miasto Nowy Targ na dzień 31 grudnia 2017
roku wynosiła 32 283 osób,
– liczba budynków: 141 budynków wielorodzinnych (bloków) i 4638 budynków
jednorodzinnych (nieruchomości zamieszkałe),
– liczba podmiotów: ok. 921 firm i instytucji (nieruchomości niezamieszkałe),
– łączna powierzchnia miejskich terenów zielonych corocznie wykaszanych to 31,81 ha.
W oparciu o powstające frakcje odpadów komunalnych wytworzonych w okresie od 1 stycznia 2017r.
do31 grudnia 2017r. – ilość odpadów komunalnych zebrana z terenu miasta Nowy Targ w ciągu roku
zostałazamieszczona w poniższej tabeli.
Tabela 1
Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych w podziale na poszczególne frakcje i rodzaje w roku 2017
Frakcja odpadów komunalnych /
rodzaj odpadów komunalnych
Ilość odpadów komunalnych [Mg]
Tworzywa sztuczne/metal
429,16
Zmieszane
7 661,13
Szkło
92,88
Papier
95,04
Bioodpady
1 135,86
Odpady budowlane i rozbiórkowe
177,58
Meble i inne odpady wielkogabarytowe
659,14
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
8,04
Chemikalia
0,12
Zużyte opony
3,18
Przeterminowane leki
1,06
4 / 9
Baterie i akumulatory
0,01
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Popiół
1 177,98
S U M A
11 441,1
Należy mieć na uwadze, że podane w/w wartości mogą się nieznacznie zmieniać w czasie realizacji
przedmiotuzamówienia przez wykonawcę (np. zmiany w ewidencji działalności gospodarczej czy też zmiany
wynikające znowopowstałych nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta).
Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamów. znajdują się w zaproszeniu do negocjacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

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
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione

zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67
ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych
Przewidziany zakres usługi stanowi zamówienie, które zostało przewidziane w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia Nr ZP.271.22.2017 z dnia 12.09.2017 r. w Rozdziale IV oraz w ogłoszeniu przekazanym Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.09.2017r. oraz opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
2017/S 177-362590 z dnia 15.09.2017r i obejmuje powtórzenie tych samych usług, jest zgodne z jego
przedmiotem zamówienia a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu jego
wartości

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
Zamówienie nr: ZP.271.38.2018

Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ.

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20/11/2018

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362590-2017:TEXT:PL:HTML
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V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o.
os. Rzeka 133
Tylmanowa
34-451
Polska
Kod NUTS: PL219
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
FCC Polska Sp. z o.o.
ul. Lecha 10
Zabrze
41-800
Polska
Kod NUTS: PL22A
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 630 051.33 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Podstawa prawna zastosowania trybu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67
ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
Uzasadnienie faktyczne:
Przewidziany zakres usługi stanowi zamówienie, które zostało przewidziane w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia Nr ZP.271.22.2017 z dnia 12.09.2017 r. w Rozdziale IV oraz w ogłoszeniu przekazanym Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.09.2017r. oraz opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
2017/S 177-362590 z dnia 15.09.2017r i obejmuje powtórzenie tych samych usług, jest zgodne z jego
przedmiotem zamówienia, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu jego
wartości i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone
w dniu 6 grudnia 2017r. konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o. os Rzeka
133, 34-451 Tylmanowa i FCC Polska Sp. z o. o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze na kwotę 5 680 914,10 zł brutto.
Ponadto nadmienić należy, iż w 2018r Gmina Miasto Nowy Targ ogłaszała dwa razy przetarg nieograniczony
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. Przetargi te zostały
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S 146-334640 z dnia 1.08.2018r i 2018/S
178-403517 z dnia 15.09.2018.
W postępowaniach tych została złożona tylko jedna oferta, której cena w obu postępowaniach przewyższała
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 5 700 000,00 zł, a
cena zaoferowana przez wykonawcę wynosiła 7 998 237,65 zł.

VI.4) Procedury odwoławcze

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362590-2017:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334640-2018:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403517-2018:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403517-2018:TEXT:PL:HTML
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy,przysługują
środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zmówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju
podpisu.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.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy,albo w
terminie15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zmówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zmówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej 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. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem
Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23listopada2012r. - Prawo Pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1481 z późn. zm.) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
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02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2018


