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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 Rewal
Krajowy numer identyfikacyjny: 8571898978
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 19
Miejscowość: Rewal
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-344
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Bartkowski
E-mail: zp@rewal.pl 
Tel.:  +49 913849011
Faks:  +49 913849029
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rewal.pl

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: samorząd terytorialny

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór odpadów komunalnych z plaż i ulic, a także sprzątanie ręczne i mechaniczne plaż i ulic oraz 
wskazanych przez Zamawiającego innych miejsc publicznych od 1.1.2021 do 31.12.2022.
Numer referencyjny: ZP.271.9.2020.TB

II.1.2) Główny kod CPV
90511300 Usługi zbierania śmieci

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Odbiór odpadów komunalnych z plaż i ulic, a także sprzątanie ręczne i mechaniczne plaż i ulic oraz 
wskazanych przez Zamawiającego innych miejsc publicznych od 1.1.2021 do 31.12.2022.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 410 435.50 PLN

mailto:zp@rewal.pl
www.rewal.pl
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II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński

II.2.4) Opis zamówienia:
1.1. Przedmiotem umowy jest:
1) usługa polegająca na odbiorze wskazanych w punkcie 1.2 odpadów komunalnych gromadzonych na:
a) ulicach wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy;
b) plażach i zejściach plażowych wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej umowy;
c) innych terenów wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszej umowy, położonych w granicach 
administracyjnych Gminy Rewal;
2) wyposażenie nieruchomości, o których mowa w artykule 1 ust.1 ppkt. 1 lit. a–c w pojemniki, worki, kosze lub 
kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych;
3) zbieranie Ręczne i mechaniczne odpadów z ulic, chodników, innych ciągów pieszo-jezdnych, placów, 
skwerów, terenów zielonych, ścieżek rowerowych, itp. położonych na terenie gminy Rewal;
4) zbieranie odpadów z plaż położonych na terenie gminy Rewal o łącznej długości 16,63 km;
5) transport zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości wskazanych w artykule 1 ust. 1 ppkt 1 lit. a–c 
do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie lub Stacji Przeładunkowej w Mokrawicy.
1.2. Zakres umowy obejmuje w całym okresie jej realizacji odbiór z nieruchomości, o których mowa w artykule 1 
ust. 1 ppkt 1 lit. a– c:

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
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:
Przedmiot zamówienia jest zadaniem własnym gminy. Podmiotem, któremu zostanie udzielone przedmiotowe 
zadanie, jest Spółka z o.o. Wodociągi Rewal, której 100% właścicielem jest Gmina Rewal - sprawuje więc 
nad nią pełną kontrolę. W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. 
Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez 
zamawiającego - Gminę Rewal.

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: 2020/S 247-614480

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614480-2020:TEXT:PL:HTML
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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:
29/12/2020

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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wodociągi Rewal Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8571888891
Adres pocztowy: ul. Poznańska 31
Miejscowość: Pobierowo
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-346
Państwo: Polska
E-mail: zwik-pobierowo@post.pl 
Tel.:  +49 3864172
Faks:  +49 3864172
Adres internetowy: www.wodociagirewal.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 400 000.00 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: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +49 224587801
Faks:  +49 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

mailto:zwik-pobierowo@post.pl
www.wodociagirewal.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 
drugie albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia 
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) w terminie 
5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – 
jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10dni – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli 
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3. Odwołanie wobec czynności innych 
niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia; 2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto 
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 
lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 
ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia; albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 
zamówienia z wolnej ręki; 3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie zamieścił w 
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w 
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +49 224587801
Faks:  +49 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

