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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311137-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kolbuszowa: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
2021/S 118-311137

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 Kolbuszowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581666
Adres pocztowy: ul. Obrońców Pokoju 21
Miejscowość: Kolbuszowa
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Fryzeł
E-mail: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl 
Tel.:  +48 172271333
Faks:  +48 172272939
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kolbuszowa.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.kolbuszowa.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 transport segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 
częściowo zamieszkałych z terenu gminy Kolbuszowa
Numer referencyjny: ZP.271.1.24.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy 
Kolbuszowa pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych oraz zagospodarowanie 
odpadów selektywnie zebranych.
2. Usługa w szczególności obejmuje:
a) odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującymi w czasie trwania umowy Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa) w następujących frakcjach:
— papier i tektura,
— szkło,
— tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
— odpady BIO;
b) transport odebranych segregowanych odpadów komunalnych celem zagospodarowania.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 431 730.75 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90512000 Usługi transportu odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy 
Kolbuszowa pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych oraz zagospodarowanie 
odpadów selektywnie zebranych.
2. Usługa w szczególności obejmuje:
a) odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującymi w czasie trwania umowy Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa) w następujących frakcjach:
— papier i tektura,
— szkło,
— tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
— odpady BIO;
b) transport odebranych segregowanych odpadów komunalnych celem zagospodarowania.

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
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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:
Art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z 
późn. zm.).
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące 
warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi 
jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące 
zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna 
osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób;
b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez 
zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje 
kontrolę, o której mowa w lit. a;
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. spełnia wszystkie w/w przesłanki. Wobec 
powyższego Gmina Kolbuszowa zleci realizację zadania pn.: „Odbiór i transport segregowanych odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy 
Kolbuszowa” Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Kolbuszowej posiada odpowiedni potencjał 
techniczny a także wiedzę i doświadczenie zdobyte w ubiegłych latach oraz działając jako Zakład Usług 
Komunalnych w Kolbuszowej. Zna również specyfikę wykonywania niniejszych prac na terenie Gminy 
Kolbuszowa. Niniejsze zamówienia mieści się w podstawowym zakresie działalności ZGKiM Sp. z o.o. w 
Kolbuszowej. Przedmiotowe zamówienie należy do zadań własnych jednostki, dla których powołano ZGKiM Sp. 
z o.o. w Kolbuszowej.

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:
06/05/2021

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

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kolbuszowej
Miejscowość: Kolbuszowa
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 431 730.75 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: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
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: nie dotyczy
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 513 ustawy Pzp. 
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na 
te czynności, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 513 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje na:
— niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowanie postanowienia umowy,
— zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania lub w konkursie, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy,
— zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowanie konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do 
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jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) W przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
a. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne;
b. 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest 
mniejsza niż progi unijne. W sprawach nieuregulowanych powyżej w zakresie wniesienia odwołania mają 
zastosowanie przepisy art. 513–521 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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:
16/06/2021
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