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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106043-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Usługi związane z odpadami
2018/S 048-106043
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2
Łódź
91-842
Polska
Tel.: +42 6160414
E-mail: przetargi@mpolodz.pl
Faks: +42 6160751
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpolodz.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa odbioru i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów o kodzie 20 03 01
Numer referencyjny: ZP/10/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych o kodzie 20 03 01, poprzez transport przekazanej partii odpadów oraz proces odzysku i
unieszkodliwianie odpadów.
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II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 200 000.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych o kodzie 20 03 01, poprzez transport przekazanej partii odpadów oraz proces odzysku i
unieszkodliwianie odpadów. Wykonawca musi posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie gospodarowania odpadami objętymi zamówieniem, a miejsce odzysku bądź unieszkodliwiania musi
być zgodne z zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego (Uchwała nr XL/503/17 Sejmiku
Województwa Łódzkiego z dnia 20.6.2017 roku) dla Regionu II. Przewidywana ilość odpadów objętych tym
zamówieniem - do 20 000 Mg.

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
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z
następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia
zamówienia publicznego z wolnej ręki i może być stosowany w przypadkach szczególnych, wyraźnie i
enumeratywnie wyliczonych przez ustawodawcę. Jednym z takich przypadków jest sytuacja, gdy przedmiotem
zamówienia są usługi, które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o
obiektywnym charakterze (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy Pzp).
Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat
2023-2028, do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (kod odpadów:
20 03 01) wyznaczono dwie instalacje tj.:
1. Instalacja MBP w m. Dylów A, eksploatowana przez EKO Region Sp. z o.o.,
2. Instalacja MBP w m. Ruszczyn, eksploatowana przez FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o.
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Po wystosowaniu zapytań do obu instalacji, wyłącznie FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. określiła, że ma wolne
moce przerobowe w I półroczu 2018 r. i może przyjąć oraz poddać odzyskowi do 200 ton dziennie (tj. ok. 4 000
ton miesięcznie) tychże odpadów.
Mając na uwadze zaistniałą sytuacje, Wykonawca - FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o., zaproszony do udziału
w postępowaniu, jest jedynym Wykonawcą, który z przyczyn technicznych i prawnych może świadczyć
przedmiotową usługę tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01.
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: 2018/S 040-088194

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:
06/03/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o.
Kamieńsk
97-360
Polska
Kod NUTS: PL71
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 200 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 200 000.00 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
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2018
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