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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566355-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bestwina: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2021/S 215-566355

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Bestwina
Adres pocztowy: ul. Krakowska 111
Miejscowość: Bestwina
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 43-512
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Krywult
E-mail: przetargi@bestwina.pl 
Tel.:  +48 322157707
Faks:  +48 322157712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bestwina.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 odpadów komunalnych z terenu Gminy Bestwina
Numer referencyjny: ZiF.271.7.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Bestwina. Zamówienie podzielone 
zostało na Część 1 odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Bestwina i ich transport do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku Białej, Część 2 : obsługa 
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i wyposażenie PSZOK w Kaniowie oraz transport przyjętych na PSZOK odpadów do Zakładu Gospodarki 
Odpadami S.A. w Bielsku – Białej, ul. Krakowska 315d.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 820 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bestwina i ich 
transport do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku Białej przy ul. Krakowskiej 315d
Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Bestwina

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotowego zamówienia dla części 1 obejmuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy oraz dostarczanie ich do Instalacji Regionalnej – Zakładu Gospodarki Odpadami 
S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d, od 03 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: aspekt środowiskowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 441 
ustawy Pzp. Warunki skorzystania z prawa opcji:
a.skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego,
b.termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w czasie trwania umowy,
c.o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
odrębnym oświadczeniem - zamówieniem. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia 
opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych),
d.Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia 
zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

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:
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obsługa i wyposażenie PSZOK w Kaniowie oraz transport przyjętych na PSZOK odpadów do Zakładu 
Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej, ul. Krakowska 315d
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Bestwina

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla części 2 jest obsługa i wyposażenie PSZOK w Kaniowie przy ul. Młyńskiej 
oraz transport przyjętych na PSZOK odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej, 
ul. Krakowska 315d w terminie od 03 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera załącznik nr 3a do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: aspekt środowiskowy / 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
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 154-409522

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 nr: 1

Nazwa:
odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bestwina i ich 
transport do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku Białej przy ul. Krakowskiej 315d

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

05/11/2021 S215
https://ted.europa.eu/TED

3 / 7

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409522-2021:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S215
05/11/2021
566355-2021-PL

4 / 7

V.2.1) Data zawarcia umowy:
28/10/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PHU OPERATUS Marian Krajewski
Krajowy numer identyfikacyjny: 072273779
Adres pocztowy: ul. Cyniarska 38
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: OPERATUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 362484500
Adres pocztowy: ul. Cieszyńska 291
Miejscowość: Jaworze
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-384
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 500 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 445 472.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Nazwa:
obsługa i wyposażenie PSZOK w Kaniowie oraz transport przyjętych na PSZOK odpadów do Zakładu 
Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej, ul. Krakowska 315d

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
28/10/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: PHU OPERATUS Marian Krajewski
Krajowy numer identyfikacyjny: 072273779
Adres pocztowy: ul. Cyniarska 38
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: OPERATUS Spółka z organiczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Adres pocztowy: ul. Cieszyńska 291
Miejscowość: Jaworze
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-384
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 320 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 324 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

wartość zamówienia dla części 1 - 1500 000,00 zł
wartość zamówienia dla części 2 - 320 000,00 zł

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
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 
VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198g ustawy). 2.Środki ochrony prawnej określone w dziale 
VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamów. oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów 
ustawy.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamów. oraz SIWZ, przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez 
Prezesa UZP.4.Terminy wnoszenia odwołań: 4.1.Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo— w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób. 4.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej.4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1 i 4.2 wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej 
przepisami ustawy czynności Zam. podjętej w postęp. o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zam. jest zobowiązany na podstawie ustawy.5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności 
lub zaniechanie czynności Zam., której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania.
5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:a) nie zawiera braków formalnych;b) uiszczono 
wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia 
dołącza się do odwołania).5.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zam. przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa 
się, iż Zam. mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu.
6.1. W postęp. toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postęp. cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli 
koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.6.2.Skargę wnosi się do sądu właściwego 
dla siedziby albo miejsca zamieszkania zam. o za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 6.3.W terminie 21 dni od 
dnia wydania orzecz. skargę może wnieść także Prezes Urzędu, który może także przystąpić do toczącego 
się postęp. Do czynności podejmowanych przez Prezesa stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.6.4. Skarga powinna czynić zadość wym. 
przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia itd. 6.5. Na skutek 
wniesienia skargi nie można rozs…

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2021
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