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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636227-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Targ: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2021/S 241-636227

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Nowy Targ
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 735-001-40-12
Adres pocztowy: ul. Krzywa 1
Miejscowość: Nowy Targ
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-400
Państwo: Polska
E-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl 
Tel.:  +48 182611244
Faks:  +48 182662312
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

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.271.42.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

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

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
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Wartość bez VAT: 3 210 817.13 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez uprawnionego 
przedsiębiorcę z terenu Gminy Miasto Nowy 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 porządku 
na terenie Gminy Miasto Nowy Targ:
a) „PAPIER” – zawierające selektywnie zbierane odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z 
papieru i odpady opakowaniowe z tektury; z tym, że na papier uprawniony przedsiębiorca będzie przekazywał 
właścicielom worki do tego przeznaczone,
b) „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – zawierające selektywnie zbierane odpady metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady 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 (odpady 
klasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji); z tym, że na w/w odpady 
uprawniony przedsiębiorca będzie przekazywał właścicielom worki do tego przeznaczone,
e) „ZMIESZANE i POPIÓŁ”,” – zawierające pozostałe odpady zmieszane niedające się wyselekcjonować (np. 
pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej, zużyte wyroby z gumy, skóry, drewno, zużyte worki do 
odkurzaczy, zużyta odzież i tekstylia, itp.) oraz popiół.
2) ogólne liczby charakteryzujące gminę i mające wpływ na szacunkową ilość wytwarzanych odpadów 
komunalnych 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 2020 roku wynosiła 31 850 
osób,
– liczba budynków: 146 budynki wielorodzinne (bloki) i 4954 budynków jednorodzinnych (nieruchomości 
zamieszkałe),
– liczba podmiotów: ok.1025 firmy i instytucje (nieruchomości niezamieszkałe),
Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamów. znajdują się w zaproszeniu do negocjacji i załącznikach do 
zaproszenia

13/12/2021 S241
https://ted.europa.eu/TED

2 / 4



Dz.U./S S241
13/12/2021
636227-2021-PL

3 / 4

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
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. 
214 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
Przewidziany zakres usługi stanowi zamówienie, które zostało przewidziane w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia Nr ZP.271.18.2020 z dnia 12.10.2020 r. w Rozdziale IV oraz w ogłoszeniu przekazanym Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.10.2020r. oraz opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
2020/S 202-490132 z dnia 16.10.2020r 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

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

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
01/12/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o.
Adres pocztowy: os. Rzeka 133
Miejscowość: Tylmanowa
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-451
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 3 259 259.26 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 3 210 817.13 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

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 zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i 
Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:
a) niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy,
b) od zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający jest obowiązany 
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
1/ 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2/ 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy 
Pzp.
7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2021
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