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Polska-Włocławek: Pojazdy do zbierania odpadów
2019/S 005-007346

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
ul. Komunalna 4
Włocławek
87-800
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wydra
Tel.:  +48 544123866
E-mail: sekretariat@wpk.biz.pl 
Faks:  +48 544121804
Kod NUTS: PL619
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wpk.biz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Najem 13 pojazdów oraz pojemników na odpady wraz z ich eksploatacją dla Włocławskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o. o. we Włocławku

II.1.2) Główny kod CPV
34144511

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest najem 13 pojazdów, w tym co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania

mailto:sekretariat@wpk.biz.pl
http://www.wpk.biz.pl


Dz.U./S S5
08/01/2019
7346-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji

2 / 5

08/01/2019 S5
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 5

selektywnie zebranych odpadów komunalnych i co najmniej jednego pojazdu do odbierania odpadów bez
funkcji kompaktującej oraz najem pojemników na odpady wraz z ich magazynem, utrzymanie przedmiotu najmu
w stanie zdatnym do użytku, wliczając w to bieżące naprawy, konserwacje i serwisowanie, przestawianie,
wymianę, odbiór z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 167 285.94 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasto Włocławek

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest najem:
a) 13 pojazdów, w tym co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych, co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych i co najmniej jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej wraz z
utrzymaniem ich w stanie zdatnym do użytku, wliczając w to bieżące naprawy, konserwacje i serwisowanie.
b) pojemników na odpady w ilości: 19 920 sztuk pojemników na odpady, w tym: 109 sztuk pojemników 60
litrów, 12 900 sztuk pojemników 110/120 litrów, 4 370 sztuk pojemników 240 litrów, 1 930 sztuk pojemników 1

100 litrów, 300 sztuk pojemników o pojemności 2,5 m3, 300 sztuk pojemników o pojemności 1,5 m3, 11 sztuk
kontenerów KP7 wraz z ich utrzymaniem w stanie zdatnym do użytku tj. naprawianiem, konserwowaniem
i serwisowaniem. W ramach świadczonej usługi Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany, zbierania,
wstawiania oraz przestawiania pojemników. Na czas naprawy, renowacji lub odnowienia pojemnika,
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pojemnika zastępczego takiego samego rodzaju i
pojemności, w terminach wskazanych przez Zamawiającego.
2) Wymogi dotyczące najmowanych pojazdów:
a) pojazdy winny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów,
podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu,
b) konstrukcja pojazdów zabezpieczająca przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz
minimalizująca oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,
c) pojazdy winny być wyposażone w narzędzia i urządzenia wymagane odpowiednimi przepisami,
d) pojazdy określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego zaproszenia, w punktach od 8 do 13, będą wspólnie
używane przez Zamawiającego i Wykonawcę, w oparciu o wspólnie uzgodniony harmonogram sporządzony
przez Zamawiającego, raz na kwartał.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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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
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:
Zamówienie udzielono w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej
ręki na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności: zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a,
innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, który sprawuje kontrolę nad zamawiającym
udzielającym zamówienia, lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tego samego zamawiającego, jeżeli
spełnione są następujące warunki:
a) zamawiający, któremu udzielane jest zamówienia, sprawuje nad zamawiającym udzielającym zamówienia
kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegająca na dominującym wpływie
na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego zamawiającego;
warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez
zamawiającego, któremu udzielane jest zamówienie,
b) ponad 90 % działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu
przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, lub przez inną osobę prawną, nad którą ten
zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału
kapitału prywatnego. Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. jako zamawiając, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela zamówienia Przedsiębiorstwu
Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o. o., jaki innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt
3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. jest spółką
prawa handlowego posiadająca status komunalnej osoby prawnej. Założycielami i wspólnikami tej spółki
są: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o. o. we Włocławku (dalej PGK „Saniko” Sp. z
o.o.) posiadające 51 % udziałów w kapitale zakładowym oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. we Włocławku posiadające 49 % udziałów w kapitale zakładowym. Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością),
posiadającą status komunalnej osoby prawnej, bowiem jej jedynym wspólnikiem jest Gmina Miasto Włocławek
posiadająca 100 % udziałów w kapitale zakładowym. Oba podmioty pozostają w relacji zależności od tego
samego zamawiającego, którym jest Gmina Miasto Włocławek, posiadająca nad każdym z nich pozycję
dominującą. WPK Sp. z o. o. realizuje zadania zlecone przez Gminę Miasto Włocławek polegające na odbiorze
odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz realizuje usługi związane z
utrzymaniem czystości i porządku na obszarze Gminy Miasto Włocławek. Mając na uwadze powyższe, z uwagi
na spełnienie przesłanek wynikających z zapisów art. 67 ust. 1 pkt 13 lit. a) i c) możliwym jest udzielenie przez
WPK Sp. z o. o. przedmiotowego zamówienia PGK „Saniko” Sp. z o. o.

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

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:
24/12/2018

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
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o. o.
ul. Komunalna 4
Włocławek
87-800
Polska
Tel.:  +48 4121805
Faks:  +48 4121804
Kod NUTS: PL619
Adres internetowy: https://www.saniko.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 059 169.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 167 285.94 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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa

https://www.saniko.com.pl
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

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 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/01/2019
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