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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461866-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami
2015/S 252-461866
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Związek Międzygminny Eko Siódemka
Kołłątaja 7
Osoba do kontaktów: Ewa Obal, Magdalena Minta
63-700 Krotoszyn
POLSKA
Tel.: +48 627226632
E-mail: eko7@krotoszyn.pl
Faks: +48 625903266
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.eko7.krotoszyn.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: związek międzygminny

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego Eko Siódemka – cz. III –
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krotoszyn.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Kod NUTS PL416

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne na terenie gminy Krotoszyn, w tym odzysk lub unieszkodliwianie w sposób zapewniający osiągnięcie
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odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90510000, 90512000, 90513000, 90513100, 90514000

II.1.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 442 664 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca
nie mogła przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
Związek Międzygminny Eko Siódemka dokonał w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z
29.1.2004. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) wyboru oferty Wykonawcy usługi
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin
Związku Międzygminnego „Eko Siódemka część III: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu Gminy Krotoszyn.W dniu 22.12.2014 zawarta została umowa pomiędzy Zamawiającym,
tj. Związkiem Międzygminnym „Eko Siódemka” a Wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn, na świadczenie ww. usługi.Stosownie do zapisów
§ 2 ust. 1 umowy: „Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 lub do
wykorzystania środków na realizację zamówienia”.W II połowie grudnia 2015 r. umowa wygaśnie, ponieważ
spełniona zostanie jedna z przesłanek § 2 ust. 1 umowy, tj. wyczerpane zostaną środki na realizację przedmiotu
zamówienia. Zamówienie uzupełniające planuje się udzielić dotychczasowemu wykonawcy usługi, na okres do
31.3.2016. Natomiast w pierwszym kwartale 2016 r. Związek ogłosi przetarg na Świadczenie usług odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „Eko
Siódemka”. Na koniec I kwartału 2016 r. planowane jest bowiem uruchomienie w Regionie IX Regionalnej
Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wlkp., do której zgodnie z Planem Gospodarki
Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego oraz obowiązującymi przepisami, powinny trafiać odpady
zebrane z terenu gmin Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”, w tym z terenu gminy Krotoszyn. Na
dzień dzisiejszy nie jest znana cena zagospodarowania odpadów komunalnych w w/w instalacji. W związku
z powyższym oszacowanie wartości zamówienia przez Zamawiającego obarczone byłoby dużym ryzykiem
błędu i mogłoby spowodować przeszacowanie lub niedoszacowanie wartości zamówienia, co w konsekwencji
mogłoby negatywnie wpłynąć na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie Związku.Do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu, Związek zleci realizację zamówienia w trybie
z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.Zamówienie uzupełniające
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zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (umowę podstawową zawarto
w dniu 22.12.2014) Zamówienie podstawowe zostało udzielone po przeprowadzeniu postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 2014/S 201-355131 z 18.10.2014) Zamówienie uzupełniające było przewidziane zarówno
w SIWZ jak i w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Zamawiający przewidywał
udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie
uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienie podstawowe – dotyczy
świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zamówienie jest zgodne z przedmiotem
zamówienia podstawowego. Konieczność wykonania zamówienia uzupełniającego wynikła z maksymalnego
wykorzystania środków w umowie z wykonawcą oraz z braku danych, co do ceny za zagospodarowanie
odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wlkp.
IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GOA.271.5.2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 240-436185 z dnia 11.12.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.12.2015
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Rawicka 41
63-700 Krotoszyn
POLSKA
Tel.: +48 627254233
Faks: +48 627228000

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 335 800 PLN
Bez VAT

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:
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VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.3.2)

Składanie odwołań

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.12.2015
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