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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559556-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Usługi związane z odpadami
2021/S 212-559556

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 390081536
Adres pocztowy: ul. Nowodworska 60
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Muszyńska
E-mail: przetargi@lpgk.pl 
Tel.:  +48 768566350
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka komunalna

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. 
Rzeszotarskiej w Legnicy
Numer referencyjny: NZP/TZZ/3/2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk (z wyłączeniem magazynowania) 
przez Wykonawcę odpadów o kodzie 19 12 12- inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania 
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Odpadów w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej, zwanym dalej „ZZO”. Odbiór i zagospodarowanie w/w odpadów 
odbywać się będzie zgodnie z posiadanymi przez Wykonawcę lub Podwykonawcę aktualnymi zezwoleniami. 
Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 odbywać się będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę na 
jego koszt. Maksymalna ilość odpadów przewidziana do odbioru w okresie realizacji zamówienia wynosi 7.000 
Mg. Zamawiający nie zapewnia minimalnej wagi dla poszczególnych transportów (kursów) oraz nie gwarantuje 
stałego składu morfologicznego odpadów.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 876 530.00 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej 1, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Odpady o kodzie 19 12 12 będą gotowe do odbioru przez Wykonawcę po następujących procesach:
- sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych na sicie bębnowym o średnicy oczek 80 lub 90 mm
w ilości ok. 72,75% przewidywanych do odbioru odpadów,
- ręcznym sortowaniu odpadów surowcowych o kodzie 15 01 06 i podobnych w ilości ok. 17,88% 
przewidywanych do odbioru odpadów,
- ręczno-mechanicznym przetwarzaniu odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 w ilości
ok. 9,37% przewidywanych do odbioru odpadów.
Odpady są magazynowane luzem bez zadaszenia i w takiej formie będą załadowywane
na podstawiony przez Wykonawcę środek transportu. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian 
polegających w szczególności na belowaniu odpadów.
Parametry techniczne odpadów o kodzie 19 12 12:
- sucha masa - 53,8%,
- ogólny wegiel organiczny (TOC) - 40,0%,
- strata przy prażeniu (LOI) - 72,3%,
- ciepło spalania - 15,8 MJ/kg.
Podane wyniki zostały ustalone na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium. 
Odbierane partie odpadów mogą różnić się co do podanych wyżej wartości parametrów technicznych. W 
związku z tym jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw do roszczeń przez Wykonawcę w stosunku do 
Zamawiającego.
Usługę należy realizować w systemie sukcesywnego odbioru odpadów w każdy dzień roboczy w godzinach 
od 07.00 do 15.00. Zamawiający przewiduje od 1 do 6 kursów dziennie w dniu roboczym. Ilość kursów oraz 
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godziny odbioru odpadów mogą ulec zmianie po wcześniejszym ustaleniu przez Strony. Ustaleniom podlegają 
również ewentualne przerwy w realizacji odbiorów wynikające z przyczyn organizacyjno-technicznych.
Załadunek będzie się odbywał przez Zamawiającego sprzętem umożliwiającym sprawne wypełnienie środka 
transportowego Wykonawcy. Zamawiający dysponuje sprzętem (koparki i ładowarki) zdolnym do załadunku 
standardowych naczep typu ruchoma podłoga.
Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów odbywać się będzie w pierwszej kolejności na 
zalegalizowanej wadze Zamawiającego umiejscowionej na terenie ZZO, a następnie na wadze Wykonawcy.
Waga, na której Wykonawca będzie ważył odebrane odpady musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji, 
które Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na żądanie Zamawiającego. Ważenie potwierdzone będzie 
każdorazowo kwitem wagowym, udostępnianym Zamawiającemu na jego żądanie (nie częściej niż 2 razy w 
miesiącu). Na podstawie kwitów wagowych Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia zestawienia 
ważeń za dany miesiąc, które będzie stanowiło podstawę do określenia ilości odebranych odpadów przez 
Wykonawcę i wystawienia faktury.
Ilości odpadów będą rozliczane w okresach miesięcznych. Wykonawca po każdym miesiącu rozliczeniowym 
przekaże Zamawiającemu oświadczenie wskazujące wszystkie procesy odzysku, którym zostały poddane 
odebrane odpady wraz ze wskazaniem masy tych odpadów.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, utratę oraz ubytki w odpadach powstałych 
podczas ich transportu od chwili ich odebrania od Zamawiającego do czasu zakończenia procesu odzysku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu instalacji do przetwarzania odpadów w celu 
sprawdzenia rzeczywistego postępowania z odpadami przez Wykonawcę.

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
• Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione 

zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
Na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego może udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówienia polegającego na powtórzeniu 
podobnych usług dotychczasowemu Wykonawcy usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu 
o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego 
zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.
Zamawiający w dniu 02.02.2021r. udzielił zamówienia podstawowego po przeprowadzeniu postępowania o 
udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na dwie części pn. „Odbiór i odzysk 
odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej 
w Legnicy z podziałem na części” – NZP/TZZ/12/2020. Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr NZP/
TZZ/12/2020 została zawarta na obie części zamówienia z tymi samymi Wykonawcami wspólnie ubiegającymi 
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się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. ECON TRADER Sp. z o. o. oraz EKOPARTNER RECYKLING Sp. z 
o. o.
Zamawiający zamierza udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowym Wykonawcom usług 
przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia podstawowego (ECON TRADER Sp. z o. o. - oraz 
EKOPARTNER RECYKLING Sp. z o. o.), zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług pn. 
„Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. 
Rzeszotarskiej w Legnicy” – NZP/TZZ/3/2021.
Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostało przewidziane w opublikowanym w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.11.2020r. pod numerem 2020/S 229-564458 ogłoszeniu o zamówieniu 
dla zamówienia podstawowego pn. „Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie 
Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części” – NZP/TZZ/12/2020.
Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostanie udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia 
zamówienia podstawowego (umowa nr NZP/TZZ/12/2020 z dnia 02.02.2021r.) oraz jest zgodne z przedmiotem 
zamówienia podstawowego (ma nazwę i kod określony we Wspólnym słowniku zamówień- CPV jak w 
zamówieniu podstawowym, tj. 90.50.00.00-2, 90.51.30.00-6).
Przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego uwzględniono wartość zamówienia polegającego na 
powtórzeniu podobnych usług, jakiego Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówienia podstawowego w 
wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, tj. w kwocie 5.709.300,00 zł netto (w tym 2.854.650,00 zł 
w ramach części nr 1 zamówienia i 2.854.650,00 zł w ramach części nr 2 zamówienia), co stanowi 50% z kwoty 
11.418.600,00 zł netto, będącej łączną wartością zamówienia podstawowego dla obu części zamówienia.
Wartość szacunkowa zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (NZP/TZZ/3/2021) została 
ustalona na kwotę 3.876.530,00 zł netto i nie przekracza 50% łącznej wartości zamówienia podstawowego (dla 
obu części zamówienia), tj. kwoty 5.709.300,00 zł netto (50% z kwoty 11.418.600,00 zł netto).
W związku z tym, że odpady o kodzie 19 12 12 wytwarzane w ZZO nie mogą być składowane, a przygotowanie 
oraz przeprowadzenie nowego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
jest czasochłonne, to Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu tzw. zamówienia uzupełniającego na okres 10 
tygodni w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnie z powyższym 
uzasadnieniem.

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.2.8) 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: NZP/TZZ/3/2021

Nazwa:
Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. 
Rzeszotarskiej w Legnicy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/10/2021
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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: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ECON TRADER Sp. z o. o. - lider konsorcjum
Krajowy numer identyfikacyjny: 021502082
Adres pocztowy: ul. Długosza 27
Miejscowość: Wojkowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 42-580
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EKOPARTNER RECYKLING Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 021236344
Adres pocztowy: ul. Zielona 3
Miejscowość: Lubin
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 59-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 876 530.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 752 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Transport odpadów - 100%

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: https://www.uzp.gov.pl/kio/epuap
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11.09.2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., 
poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 2.Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści 
dokumentów zamówienia, środki ochrony prawnej przysługują również Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp . 
3.Środkami ochrony prawnej są odwołanie oraz skarga do sądu. 4.Odwołanie: 1)Odwołanie przysługuje 
wyłącznie na: a)niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, b)zaniechanie czynności w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp, 
c)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo 
że Zamawiający był do tego obowiązany. 2)Odwołanie wnosi się: a)w terminie 10 dni od dnia przekazania 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 15 dni od dnia przekazania informacji o 
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w 
inny sposób; b)wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia - w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej; c)w przypadkach 
innych niż określone w pkt XXXI.4.2a) i pkt XXXI.4.2b) - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia; d)jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty - w terminie: -30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, -6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 5)Odwołujący przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 
zostało ono wniesione w formie pisemnej. 6)Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 
dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, 
zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub 
są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego. 7)Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia 
na korzyść strony, do której przystępuje. 8)Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia 
Prezesowi Izby. 9)Pozostałe regulacje dotyczące odwołania zawarte są w ustawie Pzp w Dziale IX Rozdział 
2 „Postępowanie odwoławcze”. 5.Skarga do sądu: 1)Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 2)Regulacje dotyczące skargi do sądu oraz skargi kasacyjnej zawarte są w ustawie Pzp w 
Dziale IX Rozdział 3 „Postępowanie skargowe”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
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: https://www.uzp.gov.pl/kio/epuap

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2021
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