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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380556-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi wywozu odpadów
2019/S 154-380556

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Gmina Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12
Gdańsk
80-803
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Mościcka
Tel.:  +48 583236185
E-mail: anna.moscicka@gdansk.gda.pl 
Faks:  +48 583236529
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gdansk.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:
Odbiór i transport odpadów komun. z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują mieszkańcy,
zlokalizowanych w granicach admin. gminy m. Gdańska w Sektorach nr: I, II, III, IV, V
Numer referencyjny: BZP.271.10.2019.AM

II.1.2) Główny kod CPV
90511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:anna.moscicka@gdansk.gda.pl
www.bip.gdansk.pl
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Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych z terenu nieruchomości,
na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy miasta
Gdańska oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK Szadółki),
zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul. Jabłoniowej 55, w podziale na 5
sektorów (części zamówienia).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do wzoru umowy zawartego w Rozdziale 14
SIWZ.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 279 449 159.36 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują
mieszkańcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy miasta Gdańska w Sektorze nr: I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach
administracyjnych gminy miasta Gdańska oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK Szadółki), zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku, przy
ul. Jabłoniowej 55, w Sektorze I (Część 1): Wyspa Sobieszewska, Krakowiec - Górki Zachodnie, Rudniki,
Olszynka, Orunia - Św. Wojciech - Lipce, Chełm, Wzgórze Mickiewicza.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do wzoru umowy zawartego w Rozdziale 14
SIWZ.
2. W ramach niniejszego zamówienia usłudze podlega odbiór odpadów komunalnych:
1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obejmujący selektywne zbieranie każdej
ilości wyprodukowanych odpadów komunalnych:
a) bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;
b) zielonych;
c) wielkogabarytowych, zużytych opon;
d) leków;
2) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obejmujący selektywne zbieranie
wyprodukowanych odpadów komunalnych:
a) bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;
w ilościach i z częstotliwościami zgodnymi ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości deklaracjami o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji
poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru, jednakże
powodującego wzrost wartości umowy nie więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w §10 ust. 1
umowy. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości z §10 ust. 1 umowy
nadzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy.
2. W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na
podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże
Wykonawcy nie później niż w terminie 40 dni od zrealizowania odbioru odpadów o wartości stanowiącej 95 %
wartości umowy, określonej w §10 ust. 1 umowy.
3. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość
zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający
będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości
zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia.
4. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również niestanowi
podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego
zamówienia. Decyzja o realizacji bądź rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem
Zamawiającego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zdefiniowanego w SIWZ, Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy,
stanowiące sumę iloczynów aktualnie obowiązującej średniej ważonej stawek jednostkowych za odbiór i
transport poszczególnych rodzajów odpadów oraz masy faktycznie odebranych i przetransportowanych
rodzajów odpadów, powiększone o należny podatek VAT w wysokości 8 % do łącznej wartości określonej w §10
ust. 2 umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują
mieszkańcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy miasta Gdańska w Sektorze nr: II
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości,na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach
administracyjnych gminy miasta Gdańska oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK Szadółki), zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul.
Jabłoniowej 55, w Sektorze II (Część 2): Stogi, Przeróbka, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Śródmieście.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do wzoru umowy zawartego w Rozdziale 14
SIWZ.
2. W ramach niniejszego zamówienia usłudze podlega odbiór odpadów komunalnych:
1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obejmujący selektywne zbieranie każdej
ilości wyprodukowanych odpadów komunalnych:
a) bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;
b) zielonych;
c) wielkogabarytowych, zużytych opon;
d) leków;
2) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obejmujący selektywne zbieranie
wyprodukowanych odpadów komunalnych:
a) bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;
w ilościach i z częstotliwościami zgodnymi ze złożonymi przez właścicieli ...

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji
poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru, jednakże
powodującego wzrost wartości umowy nie więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w §10 ust. 1
umowy. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości z §10 ust. 1 umowy
nadzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy.
2. W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na
podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże
Wykonawcy nie później niż w terminie 40 dni od zrealizowania odbioru odpadów o wartości stanowiącej 95 %
wartości umowy, określonej w §10 ust. 1 umowy.
3. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość
zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający
będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości
zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia.
4. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również niestanowi
podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego
zamówienia. Decyzja o realizacji bądź rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem
Zamawiającego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zdefiniowanego w SIWZ, Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy,
stanowiące sumę iloczynów aktualnie obowiązującej średniej ważonej stawek jednostkowych za odbiór i
transport poszczególnych rodzajów odpadów oraz masy faktycznie odebranych i przetransportowanych
rodzajów odpadów, powiększone o należny podatek VAT w wysokości 8 % do łącznej wartości określonej w §10
ust. 2 umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują
mieszkańcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy miasta Gdańska w Sektorze nr: III
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości,na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach
administracyjnych gminy miasta Gdańska oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK Szadółki), zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul.
Jabłoniowej 55, w Sektorze III (Część 3): Brzeźno, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Aniołki, Strzyża.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do wzoru umowy zawartego w Rozdziale 14
SIWZ.
2. W ramach niniejszego zamówienia usłudze podlega odbiór odpadów komunalnych:
1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obejmujący selektywne zbieranie każdej
ilości wyprodukowanych odpadów komunalnych:
a) bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;
b) zielonych;
c) wielkogabarytowych, zużytych opon;
d) leków;
2) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obejmujący selektywne zbieranie
wyprodukowanych odpadów komunalnych:
a) bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;
w ilościach i z częstotliwościami zgodnymi ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości deklaracjami o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji
poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru, jednakże
powodującego wzrost wartości umowy nie więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w §10 ust. 1
umowy. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości z §10 ust. 1 umowy
nadzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy.
2. W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na
podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże
Wykonawcy nie później niż w terminie 40 dni od zrealizowania odbioru odpadów o wartości stanowiącej 95
%wartości umowy, określonej w §10 ust. 1 umowy.
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3. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość
zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający
będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości
zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia.
4. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również niestanowi
podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego
zamówienia. Decyzja o realizacji bądź rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem
Zamawiającego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zdefiniowanego w SIWZ, Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie
umowy,stanowiące sumę iloczynów aktualnie obowiązującej średniej ważonej stawek jednostkowych za odbiór
i transport poszczególnych rodzajów odpadów oraz masy faktycznie odebranych i przetransportowanych
rodzajów odpadów, powiększone o należny podatek VAT w wysokości 8 % do łącznej wartości określonej w §10
ust. 2 umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują
mieszkańcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska w Sektorze nr: IV
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach
administracyjnych gminy miasta Gdańska oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK Szadółki), zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul.
Jabłoniowej 55, w Sektorze IV (Część 4): Przymorze Wielkie, Przymorze Małe, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do wzoru umowy zawartego w Rozdziale 14
SIWZ.
2. W ramach niniejszego zamówienia usłudze podlega odbiór odpadów komunalnych:
1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obejmujący selektywne zbieranie każdej
ilości wyprodukowanych odpadów komunalnych:
a) bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;
b) zielonych;
c) wielkogabarytowych, zużytych opon;
d) leków;
2) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obejmujący a) bio, resztkowych, szkła,
papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;
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w ilościach i z częstotliwościami zgodnymi ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości deklaracjami o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, selektywne zbieranie wyprodukowanych
odpadów komunalnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji
poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru, jednakże
powodującego wzrost wartości umowy nie więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w §10 ust. 1
umowy. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości z §10 ust. 1 umowy
nadzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy.
2. W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na
podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże
Wykonawcy nie później niż w terminie 40 dni od zrealizowania odbioru odpadów o wartości stanowiącej 95
%wartości umowy, określonej w §10 ust. 1 umowy.
3. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość
zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający
będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości
zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia.
4. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również niestanowi
podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego
zamówienia. Decyzja o realizacji bądź rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem
Zamawiającego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zdefiniowanego w SIWZ, Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie
umowy,stanowiące sumę iloczynów aktualnie obowiązującej średniej ważonej stawek jednostkowych za odbiór
i transport poszczególnych rodzajów odpadów oraz masy faktycznie odebranych i przetransportowanych
rodzajów odpadów, powiększone o należny podatek VAT w wysokości 8 % do łącznej wartości określonej w §10
ust. 2 umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują
mieszkańcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska w Sektorze nr: V
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach
administracyjnych gminy miasta Gdańska oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK Szadółki), zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul.
Jabłoniowej 55, w Sektorze V (Część 5): Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia, Oliwa, Osowa, Matarnia,
Kokoszki, Jasień.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do wzoru umowy zawartego w Rozdziale 14
SIWZ.
2. W ramach niniejszego zamówienia usłudze podlega odbiór odpadów komunalnych:
1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obejmujący selektywne zbieranie każdej
ilości wyprodukowanych odpadów komunalnych:
a) bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;
b) zielonych;
c) wielkogabarytowych, zużytych opon;
d) leków;
2) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obejmujący selektywne zbieranie
wyprodukowanych odpadów komunalnych:
a) bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;
w ilościach i z częstotliwościami zgodnymi ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości deklaracjami o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji
poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru, jednakże
powodującego wzrost wartości umowy nie więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w §10 ust. 1
umowy. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości z §10 ust. 1 umowy
nadzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy.
2. W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na
podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże
Wykonawcy nie później niż w terminie 40 dni od zrealizowania odbioru odpadów o wartości stanowiącej 95
%wartości umowy, określonej w §10 ust. 1 umowy.
3. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość
zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający
będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości
zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia.
4. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również niestanowi
podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego
zamówienia. Decyzja o realizacji bądź rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem
Zamawiającego.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zdefiniowanego w SIWZ, Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie
umowy,stanowiące sumę iloczynów aktualnie obowiązującej średniej ważonej stawek jednostkowych za odbiór
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i transport poszczególnych rodzajów odpadów oraz masy faktycznie odebranych i przetransportowanych
rodzajów odpadów, powiększone o należny podatek VAT w wysokości 8 % do łącznej wartości określonej w §10
ust. 2 umowy.

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 065-151949

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
Część nr: 1

Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują
mieszkańcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy miasta Gdańska w Sektorze nr: I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
31/07/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Suez Północ Sp. z o.o.
ul. Trakt św. Wojciecha 43/45
Gdańsk
80-044
Polska

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151949-2019:TEXT:PL:HTML
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Kod NUTS: PL634
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 58 459 004.36 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 43 467 831.31 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują
mieszkańcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy miasta Gdańska w Sektorze nr: II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
31/07/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Suez Północ Sp. z o.o.
ul. Trakt św. Wojciecha 43/45
Gdańsk
80-044
Polska
Kod NUTS: PL634
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 56 849 309.26 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 39 359 559.14 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują
mieszkańcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy miasta Gdańska w Sektorze nr: III

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
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31/07/2019

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: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Suez Północ Sp. z o.o.
ul. Trakt św. Wojciecha 43/45
Gdańsk
80-044
Polska
Kod NUTS: PL634
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 51 301 997.74 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 42 276 525.36 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4

Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują
mieszkańcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy miasta Gdańska w Sektorze nr: IV

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
31/07/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Suez Północ Sp. z o.o.
ul. Trakt św. Wojciecha 43/45
Gdańsk
80-044
Polska
Kod NUTS: PL634
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Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usługowe Clean-Bud sp. jawna Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
ul. Halicka 10
Gdynia
81-506
Polska
Kod NUTS: PL633
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 44 779 032.86 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 33 703 065.28 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 5

Nazwa:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują
mieszkańcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy miasta Gdańska w Sektorze nr: V

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
31/07/2019

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: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Suez Północ Sp. z o.o.
ul. Trakt św. Wojciecha 43/45
Gdańsk
80-044
Polska
Kod NUTS: PL634
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 68 053 815.14 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 50 145 983.50 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
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W rubrykach II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) oraz V.2.4) Początkowa szacunkowa całkowita
wartość zamówienia/części podano wartość zamówienia uwzględniającą 20 % prawa opcji.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2019

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

