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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281487-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Władysławowo: Usługi związane z odpadami
2017/S 137-281487
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
„Abruko Plus” Sp. z o.o.
587-169-84-89
ul. Gdańska 78
Władysławowo
84-120
Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Pawlina
E-mail: plus@abruko.pl
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: www.abruko.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka komunalna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Wynajem pojazdów i sprzętu wraz z obsługą na potrzeby realizowanych przez „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.
zadań własnych Gminy Władysławowo o charakterze usług publicznych, świadczonych w ogólnym intere.
Numer referencyjny: ZP/01/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia wynajem pojazdów i sprzętu wraz z obsługą na okres od dnia podpisania umowy
do 31.12.2017 r. z przeznaczeniem do wykonywania zadań własnych Gminy Władysławowo, o charakterze
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usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb
mieszkańców Gminy Władysławowo, obejmujących:
1) zarządzanie kąpieliskami morskimi;
2) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych;
3) organizację i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK);
4) utrzymanie czystości (letnie);
5) oczyszczanie zimowe dróg.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 563 300.00 EUR

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
60182000
60181000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Władysławowo woj. pomorskie.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie dotyczy wynajmu następujących pojazdów i sprzętów: 1. Pojazd specjalny w ilości 3 szt.
przeznaczony do wywozu odpadów komunalnych, tzw. śmieciarka trzyosiowa. 2. Pojazd specjalny w ilości 1
szt. przeznaczony do wywozu odpadów komunalnych, tzw. śmieciarka trzyosiowa z KP7. 3. Pojazd specjalny
w ilości 1 szt. przeznaczony do wywozu odpadów komunalnych, tzw. śmieciarka trzyosiowa dwukomorowa. 4.
Pojazd specjalny w ilości 2 szt. przeznaczony do wywozu odpadów komunalnych, tzw. śmieciarka dwuosiowa o
ładowności powyżej 8 m3. 5. Pojazd specjalny w ilości 2 szt. przeznaczony do wywozu odpadów komunalnych,
tzw. śmieciarka dwuosiowa o ładowności mniejszej niż 8 m3. 6. Pojazd do transportu odpadów kontenerów typu
KP35 w ilości 1 szt. 7. Zamiatarka chodnikowa w ilości 3 szt. 8. Odkurzacz miejski elektryczny w ilości 1 szt. 9.
Ciągnik rolniczy z osprzętem w postaci przyczepy, pługu, piaskarki w ilości 6 szt. 10. Ciągnik rolniczy z maszyną
do przesiewu piasku na plaży w ilości 1 szt. 11. Koparko-ładowarka w ilości 2 szt. 12. Samochód ciężarowo –
osobowy o masie całkowitej do 3,5 t 13. Samochód ciężarowy o masie całkowitej powyżej 3,5 t, z osprzętem w
postaci przyczepy i pługu.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kar umownych za każdą godzinę opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia
usług związanych z wynajem pojazdów/sprzętów wraz z obsługą / Waga: 40
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
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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: 2017/S 086-167839

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:
„Wynajem pojazdów i sprzętu wraz z obsługą na potrzeby realizowanych przez „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.
zadań własnych Gminy Władysławowo o charakterze usług publicznych, świadczonych w ogólnym intere
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
01/07/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
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
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
ABRUKO Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78
Władysławowo
84-120
Polska
Kod NUTS: PL63
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 563 300.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 922 859.00 EUR

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2017
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