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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192206-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Usuwanie i obróbka odpadów 
2021/S 075-192206

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Wrzosowa 44
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-211
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@powiat.kielce.pl
TeL: +48 412001321
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.powiat.kielce.pl/main/index.html

1.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

1.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
11.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II. 1.1) Nazwa:

Usunięcie i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, pozostałych po pożarze na działce nr ewid. 46/8
(obręb Wola Murowana), msc. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny
Numer referencyjny: SR-II.272.1.33.2020

11.1.2) Główny kod CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

11.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

11.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie odpadów niebezpiecznych, pozostałych po pożarze na działce 
nr ewid. 46/8 (obręb Wola Murowana), msc. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, wjazd na działkę od strony ul. 
Perłowej. Teren, na którym znajdują się odpady jest własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu 
Spółki „Budopol Delta” Sp. z o.o., ul. Postępu 13/5, 02-676 Warszawa. Teren jest ogrodzony i zamknięty, 
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niemonitorowany. Na działkę prowadzi bezpośredni zjazd z utwardzonej drogi powiatowej (ul. Perłowa). Brama 
umożliwia wjazd samochodów ciężarowych. Teren nie jest oświetlony, nie posiada pomieszczenia socjalnego, 
dostępu do energii elektrycznej ani do bieżącej wody.

11.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

11.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 467 500.00 PLN

11.2) Opis
11.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Działka nr ewid. 46/8 obręb Wola Murowana, msc. Nowiny gm. Nowiny

11.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie realizowane będzie na podstawie przepisów art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.).
Dnia 20 maja 2020 r. Starosta Kielecki z urzędu, ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 
środowiska, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów powstałych podczas pożaru 
w dniu 19 kwietnia 2020 r., zgromadzonych na działce nr ewid. 46/8 (obręb Wola Murowana), położonej przy 
ul. Perłowej w msc. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny przez Pana Łukasza Paw, prowadzącego działalność 
gospodarczą pod nazwą Performance-Car Łukasz Paw, Zagrody 42 A, 26-052 Nowiny. Postępowanie zostało 
zakończone wydaniem w dniu 21 sierpnia 2020 roku decyzji znak: RO-II.604.107.2020.MK. Decyzja stała się 
ostateczna w dniu 14 września 2020 roku.

11.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacj zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

11.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

11.2.14) Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.l) 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: 2020/S 244-604800
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
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)  Udzielenie zamówienia
V.2.1)  Data zawarcia umowy:

07/04/2021
V.2.2)  Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3)  Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Hydrogeotechnika Sp. z. o.o.
Adres pocztowy: ul. Ściegiennego 262 A
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-116
Państwo: Polska
E-mail: info@hydrogeotechnika.pl
Tel.: +48 413480660
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3)  Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Geocoma Sp. z o.o., Sp. K.
Adres pocztowy: ul. Aleksandra Lubomirskiego 27/1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-509
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)  Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 105 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 467 500.00 PLN

V. 2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI. 3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
Vl.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje na:
— niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,
— zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy,
— zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
3.Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, 
w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni
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od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo 
przekracza progi unijne;
7. Odwołanie w przypadkach innym niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa albo przekracza progi unijne;
8. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. 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.
10. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz 
wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii 
zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy, nie później 
niż do czasu otwarcia rozprawy.
13 W sprawach nieuregulowanych w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 
505-530 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza 
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/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
14/04/2021

STAR T A

Mirosł ębski
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