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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532915-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Stare Pole: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2018/S 233-532915

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Urząd Gminy Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
Stare Pole
82-220
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Skotarek
Tel.:  +48 552713533
E-mail: ug@starepole.pl 
Faks:  +48 552713533
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.starepole.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zbiorowe odprowadzanie ścieków ze wsi Ząbrowo, gmina Stare Pole do oczyszczalni ścieków w Starym Polu

II.1.2) Główny kod CPV
90000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej z obiektów
znajdujących się na terenie gminy Stare Pole we wsi Ząbrowo. Przedmiot zamówienia realizowany będzie
na warunkach określonych ustawą z dnia 7.6.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
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odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1152 ze zm.) i Regulaminem dostawy wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Pole (uchwała z dnia 30.12.2005 r. Rady Gminy Stare Pole).
Szczegółowy opis zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do Informacji o zamiarze zawarcia
umowy oraz projekt umowy - załącznik nr 2 Informacji o zamiarze zawarcia umowy.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 55 376.45 EUR

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90480000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Stare Pole, wieś Ząbrowo

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługi w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:
1) zapewnienie całodobowego odprowadzania ścieków od dostawców;
2) zawieranie umów na odprowadzanie ścieków z właścicielami nieruchomości, fakturowanie, pobieranie,
egzekwowanie i rozliczanie opłat, Wykonawca podpisze umowy z dotychczasowymi dostawcami ścieków w
okresie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) prowadzenie ewidencji odbiorców, aktualizacja oraz przedkładanie danych Zamawiającemu;
4) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej ścieków oraz przedkładanie danych Zamawiającemu;
5) bezzwłoczne, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu o wszelkich występujących awariach i prowadzenie
dokumentacji z ich usuwania zawierającej datę i miejsce wystąpienia, opis awarii, czas jej usunięcia;
6) uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń wymaganych do prowadzenia działalności objętej przedmiotem
zamówienia, w tym przede wszystkim zezwolenia na zbiorowe odprowadzanie ścieków;
7) wyznaczenie osoby (osób), do której należy zgłaszać całodobowo wszelkie awarie, uwagi, itp.;
8) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z eksploatacją: koszty obsługi, opłat za korzystanie za
środowisko, koszty zużycia wody, koszty zużycia energii elektrycznej, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty
wywozu osadów, piasków, odpadów powstający w czasie eksploatacji, koszty związane z przeprowadzaniem
analiz i badań ścieków i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy;
9) powiadamianie Zamawiającego i dostawców ścieków o utrudnieniach w odbiorach, związanych z
wystąpieniem awarii, remontem itp.;
10) prowadzenie pełnej sprawozdawczości dotyczącej przedmiotu zamówienia, w tym przed wszystkim:
Sporządzanie wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości
należnych opłat, przedkładanie ich właściwym organom oraz ponoszenie tych opłat;
Sporządzanie i przekazywanie właściwym organom sprawozdań
Z wytworzonych odpadów;
Sporządzanie sprawozdań do GUS.
11) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż;
12) ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy;
13) kontrola legalności podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej;
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14) eliminowanie przypadków przedostawania się wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, w momencie
wykrycia takiego przypadku, podejmowanie czynności określonych w ustawie z dnia 7.6.2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.);
15) zgłaszanie Zamawiającemu przypadków nielegalnego odprowadzania ścieków na terenie wsi Ząbrowo.

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:
Przedmiotem zamówienia jest odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Stare
Pole, obręb Ząbrowo. Jedynym wykonawcą zdolnym wykonać zamówienie z przyczyn technicznych o
obiektywnym charakterze jest Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Warszawska 28A. Wykonawca jest spółką prawa handlowego, w której wspólnikami są gminy: Stare Pole,
Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Stegna, Sztutowo, Ostaszewo, Malbork, Lichnowy, Gronowo Elbląskie, i
Elbląg. Spółka jest w 100 % własnością ww. gmin. Ponadto wykonawca świadczy na terenie Gminy Stare
Pole, którego dotyczy przedmiotowe zamówienie, zadanie związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę
mieszkańców Gminy, posiadając zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Stare Pole w oparciu o art. 16
ustawy z dnia 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1152). Wykonawca w związku z dostarczaniem wody jest w wyłącznym posiadaniu urządzeń
wodociągowych na ww. terenie, w tym urządzeń służących do pomiaru ilości zużytej wody, na podstawie
których, zgodnie z aktualnie obowiązującym na terenie tutejszej Gminy regulaminem odprowadzania ścieków,
następuje rozliczenie z indywidualnymi dostawcami ścieków. Ww. wykonawca posiada również zatwierdzone
przez organ regulacyjny taryfy na odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Pole. Wyżej wymieniony
wykonawca jest w wyłącznym posiadaniu urządzeń kanalizacyjnych składających się na sieć sanitarną dla
wskazanego terenu Gminy Stare Pole, na podstawie umowy dzierżawy na okres 10 lat. Stosownie do art.
49 § 1 ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) urządzenia wchodzą
w skład przedsiębiorstwa, jeżeli przedsiębiorcy przysługuje do nich choćby ograniczone prawo rzeczowe
lub prawo względne (tak np. R. Trzaskowski w: Gudowski, Komentarz KC, Ks. I, 2014, s. 563–565). W
niniejszym przypadku zachodzi powyższa zależność – wykonawca dzierżawi urządzenia kanalizacyjne przez
okres pokrywający się z okresem przedmiotowego zamówienia. Dlatego też ww. wykonawca jako podmiot
prowadzący przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w skład którego wchodzą urządzenia wodociągowe
i kanalizacyjne zgodnie z ww. przepisami KC, ma wyłączny monopol na eksploatację tejże sieci, a co za tym
idzie, na realizację zadania związanego ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków będącego przedmiotem
tego zamówienia. W omawianych okolicznościach, o ile sieć wodociągowo-kanalizacyjna wykorzystana do
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realizacji usług jest w posiadaniu spółki z 100 % udziałem gmin (w tym Zamawiającego), inny podmiot nie
uzyska niezbędnego zezwolenia na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia z uwagi
na niespełnienie wymagań określonych w art. 17 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, nie ma bowiem alternatywnych rozwiązań technicznych na odbiór ścieków na
wskazanym terenie, które pomijałyby urządzenia sieci kanalizacyjnej jak i wodociągowej, których prawo do
wyłącznego dysponowania posiada w/w wykonawca. Biorąc powyższe pod uwagę, zamawiający zastosował
tryb zamówienia z wolnej ręki i zawarł umowę ze względu na to, iż z przyczyn technicznych o obiektywnym
charakterze przedmiot zamówienia można uzyskać tylko od jednego wykonawcy - zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1
lit. a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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: 2018/S 225-515588

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:
28/11/2018

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
Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.
ul. Warszawska 28A
Nowy Dwór Gdański
82-100
Polska
Tel.:  +48 552460270
E-mail: sekretariat@cwz.pomorskie.pl 
Faks:  +48 552460270
Kod NUTS: PL63
Adres internetowy: http://cwz.pomorskie.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:515588-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:sekretariat@cwz.pomorskie.pl
http://cwz.pomorskie.pl/
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V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 238 766.62 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 257 867.95 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Całkowita wartość zamówienia wskazana w pkt. II.1.7) wskazuje szacunkową wartość zamówienia netto w
EUR. Całkowita wartość zamówienia wskazana w pkt. V.2.4) wskazuje w pierwszej kolejności szacunkową
wartość zamówienia netto w PLN, a w drugiej kolejności wartość umowy brutto w PLN. Dokładna wartość
umowy nie jest możliwa do ustalenia, ponieważ wynagrodzeniem Wykonawcy są należności z tytułu opłat za
odprowadzanie ścieków od mieszkańców, i jest zależna od ilości wytworzonych i odprowadzonych ścieków.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.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 osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/11/2018

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

