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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41506-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Będzino: Usługi związane z odpadami
2022/S 017-041506

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Będzino
Adres pocztowy: Będzino 19
Miejscowość: Będzino
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 76-037
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Krasowska
E-mail: k.beata@bedzino.pl 
Tel.:  +48 943162530
Faks:  +48 943162307
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.bedzino.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 nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na 
terenie Gminy Będzino
Numer referencyjny: ZP.271.5.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu wskazanych 
odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 
gromadzonymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wykorzystywanych jedynie 
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przez część roku, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Będzino

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 297 601.40 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Będzino

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór oraz 
zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe, odpadów:
1) niesegregowanych (zmieszanych) (20 03 01),
2) odpadów gromadzonych selektywnie w pojemnikach dla zabudowy wielorodzinnej i w workach - dla 
właścicieli zabudowy indywidualnej, obejmujących:
a) szkło i opakowania szklane (15 01 07),
b) papier i tekturę (w tym opakowania)(15 01 01, 20 01 01)
c) metale, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne (15 01 02, 15 01 06, 20 01 40),
d) odpady biodegradowalne w tym choinek (20 02 01)
3) odpadów wielkogabarytowych wystawianych przed nieruchomością (20 03 07):
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35 ⃰, 20 01 36, 20 01 23⃰ ),
b) meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07),
c) zużyte opony [w każdym rozmiarze z wyłączeniem opon samochodów ciężarowych
i dostawczych ](16 01 03),
4) odpadów budowlano – remontowych i rozbiórkowych w tym ceramiki i armatury sanitarnej ( 17 01 07, 17 09 
04), resztki farb ( 20 01 27*) dostarczonych przez właścicieli nieruchomości do mobilnego punktu odbioru (do 
kontenera),
5) odpadów o kodzie 20 03 99.
2. Sporządzanie miesięcznych raportów oraz sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszelkie wymogi Zamawiającego określony jest w 
Załączniku nr 1 do SWZ .

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość mycia i dezynfekcji pojemników w zabudowie wielolokalowej / Waga: 
20%
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość zbiórek odpadów wielkogabarytowych / Waga: 20%
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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 otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 221-582924

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
Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na 
terenie Gminy Będzino

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
27/12/2021

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: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 330253984
Adres pocztowy: ul.Komunalna 5
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-724
Państwo: Polska
E-mail: pgk@pgkkoszalin.pl 
Tel.:  +94 3484444
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 297 601.40 PLN
Najtańsza oferta: 2 242 522.53 PLN / Najdroższa oferta: 2 242 522.53 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Niniejsze ogłoszenie dotyczy sprostowania Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dz.Urz.UE
2022/S 005-008953.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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SKŁADANIE ODWOŁAŃ:
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 PZP 
przysługują środki ochrony prawnej w formie:
1. Odwołania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej 
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym – 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 PZP.
Odwołanie wnosi się w terminie:
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.
2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
3.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 1 i 2 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.
4.Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5.Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania 
odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te 
składane są w formie pisemnej.
6.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę 
wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe 
jest równoznaczne z jej wniesieniem.
7.Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2022
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