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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28181-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Brzesko: Usługi związane z odpadami
2021/S 013-028181

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Burmistrz Brzeska
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 51
Miejscowość: Brzesko
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Matras
E-mail: zbigniew.matras@um.brzesko.pl 
Tel.:  +48 146863100-156
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.brzesko.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.brzesko.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Brzesko od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 marca 
2021 r.
Numer referencyjny: ZP.271.2.28.2020.ZM

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko, w sposób 
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
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innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania.
2. Odbiór odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzesku, znajdującego się w 
Brzesku, ul. Przemysłowa 11.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 195 555.56 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Brzesko

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich 
poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r, poz. 1439 
z późn. zm.), zapisami Planu gospodarki odpadami województwa małopolskiego przyjętego uchwałą nr 
XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 Marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu 
gospodarki odpadami województwa małopolskiego na lata 2016–2022” oraz uchwały nr XXXVI/543/17 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa małopolskiego na 
lata 2016–2022” oraz uchwały nr XLII/644/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 
2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 
2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa małopolskiego na lata 2016–2022”, 
oraz przepisami uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzesko oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
gminy Brzesko.
2. odbiór i zagospodarowanie odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Brzesku, ul. 
Przemysłowa 11, z wyłączeniem odbioru następujących rodzajów odpadów:
1) przeterminowane leki i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
2) tekstylia i odzież, które są przedmiotem oddzielnych postępowań.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
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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
1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy – została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Brzesko 
25.11.2020 roku, adres strony – www.brzesko.pl – menu: ogłoszenia/przetargi/ pozycja nr 28.
2. Umowa została zawarta na okres od 1.1.2021–31.3.2021.

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
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, ponieważ zamówienie udzielane jest 
przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1–3a ustawy Pzp i 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 osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Ponadto, zgodnie 
z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniono treść ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) w zakresie art. 6d ust. 1, na mocy którego 
dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług 
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w innym trybie – w tym, w trybie z wolnej 
ręki. W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 uPzp zostały spełnione 
przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

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:
04/01/2021

V.2.2) Informacje o ofertach

20/01/2021 S13
https://ted.europa.eu/TED

3 / 4

www.brzesko.pl


Dz.U./S S13
20/01/2021
28181-2021-PL

4 / 4

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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
Oficjalna nazwa: Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 1
Miejscowość: Brzesko
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-800
Państwo: Polska
E-mail: zarzad@bzk.com.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 195 555.56 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 176 896.94 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
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe zasady określają przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań.
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/01/2021
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