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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385595-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrołęka: Usługi związane z odpadami
2019/S 156-385595

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Berka Joselewicza 1
Ostrołęka
07-410
Polska
Osoba do kontaktów: Marianna Grzyb
Tel.:  +48 297650512
E-mail: zamowienia@otbs.com.pl 
Faks:  +48 297650504
Kod NUTS: PL924
Adresy internetowe:
Główny adres: www.otbs.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: podmiot ze 100 % udziałem jednostki samorządu terytorialnego

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodem 19 12 12 powstałych w wyniku sortowania i
przetwarzania odpadów pochodzenia komunalnego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w
Ostrołęce

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowienia@otbs.com.pl
www.otbs.com.pl
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze przez Wykonawcę
odpadów oznaczonych kodem 19 12 12 (frakcja >80 mm), komponentu m.in. do produkcji paliwa
alternatywnego typu RDF, tzn. frakcji energetycznej odpadów, powstałej w wyniku sortowania odpadów
komunalnych, w celu ich zagospodarowania tj. poddania ich procesom odzysku. Odbiór odpadów oznaczonych
kodem 19 12 12 (frakcja >80 mm) odbywał się będzie z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w
Ostrołęce przy ul. Gen. T. Turskiego 4, 07-401 Ostrołęka. Sposób realizacji usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja > 80 mm) musi być zgodny z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami
prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach (Dz.U. 2018, poz. 992 ze zm.). Szacunkowa ilość odpadu o kodzie 19 12 12 (frakcja > 80 mm)
przeznaczona m. in. do produkcji paliwa alternatywnego typu RDF w okresie realizacji

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90513000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Turskiego 4, 07-410 Ostrołęka, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze przez Wykonawcę
odpadów oznaczonych kodem 19 12 12 (frakcja >80 mm), komponentu m.in. do produkcji paliwa
alternatywnego typu RDF, tzn. frakcji energetycznej odpadów, powstałej w wyniku sortowania odpadów
komunalnych, w celu ich zagospodarowania tj. poddania ich procesom odzysku. Odbiór odpadów oznaczonych
kodem 19 12 12 (frakcja >80 mm) odbywał się będzie z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w
Ostrołęce przy ul. Gen. T. Turskiego 4, 07-401 Ostrołęka. Szacunkowa ilość odpadu o kodzie 19 12 12 (frakcja
> 80 mm) przeznaczona m. in. do produkcji paliwa alternatywnego typu RDF w okresie realizacji zamówienia
wyniesie około 12 000 Mg. Rzeczywista ilość odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja >80 mm) wynikała będzie z
bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

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
Procedura otwarta

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 128-313603

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: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

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

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający - Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka, zawiadamia o unieważnieniu postępowania na usługi: „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodem 19 12 12 powstałych w wyniku sortowania i przetwarzania
odpadów pochodzenia komunalnego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce”. W
ogłoszeniu o zamówieniu nr 2019/S 128-313603 z dnia 5.7.2019 r. Zamawiający wyznaczył termin składania
ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień 8.8.2019 r. na godz. 9:00.
Do upływu terminu składania ofert do 8.8.2019 r. do godz. 9:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z
powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp postępowanie należało unieważnić z powodu
niezłożenia żadnej oferty.

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: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisów

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313603-2019:TEXT:PL:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313603-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale VI ustawy Pzp odwołanie oraz skarga. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

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: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019

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

