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Polska-Sobótka: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2017/S 161-332599

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Gmina Sobótka
ul. Rynek 1
Sobótka
55-050
Polska
Tel.:  +48 713162043/44/45
E-mail: gospkomunalna@sobotka.pl 
Faks:  +48 713162123
Kod NUTS: PL518
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sobotka.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:
Świadczenie usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Sobótka.

II.1.2) Główny kod CPV
90000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem postępowania jest powierzenie zadań własnych gminy Sobótka w postaci usług świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym. Zamówienie będzie polegać na wykonywaniu przez wykonawcę zadań w
postaci:
— odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na
terenie administracyjnym Gminy Sobótka, na których zamieszkują mieszkańcy,
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— utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Sobótka oraz terenów zielni poza obrębem miasta,
— letniego i zimowego utrzymania dróg, ulic, placów i chodników,
— zarządzania i utrzymania cmentarza komunalnego w Sobótce,
— zarządzania i administrowania punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
— dekorowania miasta Sobótka,
— bieżących remontów przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Sobótka,
— wywozu odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Sobótka oraz usuwanie dzikich
wysypisk odpadów.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 541 954.49 EUR

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Sobótka.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres wykonania umowy,
Której przedmiotem jest:
„świadczenie usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Sobótka”
Zadanie 1:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Sobótka.
I. Zadanie dotyczące odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Sobótka
obejmuje następujące czynności:
1. odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych, tj. z budynków
jednorodzinnych oraz z lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych wraz z ich zagospodarowaniem w
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów lub instalacji zastępczej wskazanej w Uchwale nr XXIX/934/16
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22.12.2016 r. – w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016 oraz uchwałach zmieniających, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz.
1289).
2. organizację selektywnej zbiórki odpadów: papieru i makulatury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań
wielomateriałowych, szkła i opakowań ze szkła oraz zielonych/biodegradowalnych wraz z odbiorem i
zagospodarowaniem odpadów.
3. odbieranie odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych wraz z ich
zagospodarowaniem.
4. zapewnienie właścicielom nieruchomości zamieszkałych możliwości najmu, dzierżawy lub innej formy
dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych, w tym również na odpady zielone/
biodegradowalne, na koszt właściciela tej nieruchomości.
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5. zapewnienie właścicielom nieruchomości zamieszkałych możliwości świadczenia usługi mycia, dezynfekcji
oraz dezynsekcji i napraw technicznych pojemników na odpady komunalne, na koszt właściciela tej
nieruchomości.
6. opracowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.
7. prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia,
8. organizację Biura Obsługi Klienta na terenie Miasta Sobótka.
II. W trakcie świadczenia usługi Gmina może wskazać Wykonawcy inne miejsca ustawienia pojemników do
selektywnej zbiórki lub pojemników dla „letniskowców”. W takiej sytuacji Spółka zobowiązana będzie do ich
przestawienia nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia.
III. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa się następująco:
1. dla odpadów komunalnych zmieszanych:
a) nieruchomości na terenie miasta – jeden raz w tygodniu,
b) nieruchomości na terenie wiejskim – raz na dwa tygodnie,
c) gniazda dla „letniskowców”:
w okresie od 1 maja do 31 października – minimum 2 razy w tygodniu,
w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia – minimum 1 raz w tygodniu,
2. dla papieru i makulatury:
a) dla zabudowy jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie,
b) dla zabudowy wielorodzinnej – minimum dwa razy w tygodniu, nie dopuszczając do przepełnienia
pojemników,
3. dla metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych:
a) dla zabudowy jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie,
b) dla zabudowy wielorodzinnej – minimum dwa razy w tygodniu, nie dopuszczając do przepełnienia
pojemników,
4. dla szkła i opakowań ze szkła kolorowego i bezbarwnego:
a) dla zabudowy jednorodzinnej – raz na miesiąc,
b) dla zabudowy wielorodzinnej – minimum raz w tygodniu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników,
5. dla odpadów zielonych/biodegradowalnych (trawa, liście, odpady kuchenne itp.):
a) dla zabudowy jednorodzinnej:
w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,
w okresie od listopada do marca – raz w miesiącu,
b) dla zabudowy wielorodzinnej:
w okresie od maja do października minimum dwa razy w tygodniu, nie dopuszczając do przepełnienia
pojemników,
w okresie od listopada do kwietnia minimum raz w tygodniu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników
6. dla odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytego sprzęt.

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
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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:
Zamówienie udzielane jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. pkt 12 PZP. Zamówienie jest
udzielane przez Zamawiającego – Gminę Sobótka, osobie prawnej – Zakład Usług Komunalnych „Hadlux”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sobótce. Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną
kontrolę, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania
sprawami osoby prawnej, oraz ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania
zadań powierzonych jej przez Zamawiającego. W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału
kapitału prywatnego, poza 0,33 % udziału w kapitale zakładowym spółki należącym od osób, które mają ze
spółką nawiązany stosunek pracy.
Ze względu na reorganizację działalności spółki Zakład Usług Komunalnych „HAdlux” Sp. z o.o. procent
działalności wykonywanej przez Spółkę na rzecz Zamawiającego został ustalony na podstawie wiarygodnych
prognoz handlowych, o których mowa w art. 67 ust. 9 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

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

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
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
31/07/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Usług Komunalnych „Hadlux” sp. z o.o.
Warszawska 4
Sobótka
55-050
Polska
Tel.:  +48 713162335
E-mail: hadlux@data.pl 
Kod NUTS: PL518

mailto:hadlux@data.pl
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Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 541 954.49 EUR

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
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/08/2017


