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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

GMINA MIELEC
UL.GŁOWACKIEGO 5
MIELEC
39-300
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Bieniek
Tel.:  +48 177730590
E-mail: a.bieniek@ug.mielec.pl 
Faks:  +48 177730591
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gminamielec.bip.hsi.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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 usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych
iniezamieszkałych gminy Mielec w okresie od 1.1.2020 roku do 31.12.2020 roku- powtórzony
Numer referencyjny: ZPM.271.14.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i
niezamieszkałych gminy Mielec w okresie od 1.1.2020 roku do 31.12.2020 roku- powtórzony zgodnie z
załącznikiem nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji

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

mailto:a.bieniek@ug.mielec.pl
http://www.gminamielec.bip.hsi.pl
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II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 729 137.50 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90511000
90533000
90513000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Wiejskiej Mielec

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i
niezamieszkałych gminy Mielec w okresie od 1.1.2020 roku do 31.12.2020 roku- powtórzony zgodnie z
załącznikiem nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: posidane samochody spełniające najwyższe normy emisji spalin EURO (aspekt
Środowiskowy) / Waga: 35 %
Kryterium kosztu - Nazwa: warunki płatności / Waga: 5 %

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 otwarta

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: 2019/S 210-513379

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513379-2019:TEXT:PL:HTML
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Zamówienie nr: ZPM.271.14.2019

Nazwa:
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych
iniezamieszkałych gminy Mielec w okresie od 1.1.2020 roku do 31.12.2020 roku- powtórzony

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
20/12/2019

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

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.- LIDER KONSORCJUM
ul. wolności 44
Mielec
39-300
Polska
E-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl 
Kod NUTS: PL823
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. -Parner
ul. Wolności 171
Mielec
39-300
Polska
Kod NUTS: PL823
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,EMPOL" Sp. z o.o.- Partner
ul. Oś.Rzeka 133
Tylmanowa
34-451
Polska
Kod NUTS: PL219
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 589 351.86 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 729 137.50 PLN

mailto:mpgk@mpgk.mielec.pl
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V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Odbiór i zagospodarowanie frakcji selektywnej

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

1. Dokumentacja do przedmiotowego postępowania dostępna jest na stronie internetowej
Zamawiającegowww.gmina.mielec.pl
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodziktórakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 4, 7, 8 ustawy
Pzp.
3. Szczegółowe informacje na temat dokumentów wymaganych od Wykonawców w
przedmiotowympostępowaniu – w tym wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału wpostępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – zostały wskazane w SIWZ.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania
ocenyofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
wszczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz
przekazywanieinformacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego
na ePUAPoraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający może również
będzie siękomunikować się z Wykonawcami, za pomocą poczty elektronicznej email: a.bieniek@ug.mielec.pl 
6. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów zostały określone w SIWZ.
7. Pozostałe informacje ze względu na ograniczoną liczbę znaków zawarte są w treści SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji
IstotnychWarunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku

www.gmina.mielec.pl
mailto:a.bieniek@ug.mielec.pl
mailto:uzp@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie
internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
wktórym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
UZP
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587700
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2019

mailto:uzp@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

