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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56916-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Płock: Usługi związane z odpadami
2021/S 023-056916

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 774-23-69-968
Adres pocztowy: ul. harc. A. Gradowskiego 11
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-402
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Buczek
E-mail: abuczek@wodociagi.pl 
Tel.:  +48 243644236
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodociagi.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 z osadów
Numer referencyjny: JRP/FS/4/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zadanie pn. „Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 z osadów” 
polega na wykonaniu usługi opróżnienia z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 
19 08 05) lagun nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Maszewie. Postępowanie 
jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 
24aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień 
o wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
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Pzp, tj. o wartości szacunkowej powyżej 428 000,00 EUR z zastrzeżeniem informacji zawartych w zdaniu 
pierwszym. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień w oparciu o art. 134 ust. 6 pkt 
3 ustawy z Pzp – określone w pkt 22 SIWZ, część I.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 6 767 750.00 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923 Płocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oczyszczalnia ścieków w Maszewie koło Płocka

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zmówienia pn.: „Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 
z osadów” jest usługa polegająca na opróżnieniu z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad 
o kodzie 19 08 05) lagun nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Maszewie. W ramach 
usługi Wykonawca zapewni:
1) wydobycie osadów z lagun i załadunek na środki transportu podstawioną przez Wykonawcę ładowarką;
2) transport osadów ściekowych samochodowymi środkami transportu należącymi do Wykonawcy do miejsc 
zagospodarowania;
3) zagospodarowanie osadów zaproponowaną w ofercie metodą przetwarzania: odzysku lub unieszkodliwiania.
Kryteria wyboru oferty: cena – 100 %. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.03.00-00-0036/17 – Zamawiający otrzymał na niniejsze postępowanie dofinansowanie ze środków UE 
w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”, dla 
którego Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie w III konkursie programu operacyjnego Infrastruktura i 
środowisko II osi priorytetowej 2014–2020 dla działania 2.3.

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
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 213-522830

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: JRP/FS/1/K/2021

Nazwa:
Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 z osadów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
28/01/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Monika Zygmunt-Ogrodnik i Marian Ogrodnik prowadzący działalność gospodarczą jako 
wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą Agromil Monika Zygmunt-Ogrodnik Marian Ogrodnik s.c.
Krajowy numer identyfikacyjny: 1181906235
Adres pocztowy: Rolnicza 442
Miejscowość: Dziekanów Nowy
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-092
Państwo: Polska
E-mail: agromil@tlen.pl 
Tel.:  +48 607764475
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eko-Erde Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 1251227546
Adres pocztowy: Lisa Kuli 25
Miejscowość: Marki
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kod pocztowy: 05-270
Państwo: Polska
E-mail: eko_erde@op.pl 
Tel.:  +48 504264248
Wykonawcą jest MŚP: tak
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V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 767 750.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 335 200.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Zakres rzeczowy – prace przy wydobyciu odpadów z lagun, załadunek odpadów, transport odpadów, 
przetwarzanie odpadów

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

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

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 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec 
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności określonych w art. 182 ust. 3 pkt 1 ustawy 
Pzp 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. Odwołanie wnosi się do 
Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.

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 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2021
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