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Krotoszyn: Zamówienie z wolnej ręki : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego 

EKO SIÓDEMKA - cz.I. Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z terenu gminy Cieszków 

Numer ogłoszenia: 48475 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 45393 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA", ul. Kołłątaja 7, 63-

700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel. 62 722 66 32, faks 62 590 32 66. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek międzygminny. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie z wolnej ręki : 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - cz.I. Świadczenie usług 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Cieszków. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 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 

Cieszków, w tym odzysk lub unieszkodliwianie w sposób zapewniający osiągnięcie 

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.00.00-2, 90.51.20.00-9, 

90.51.30.00-6, 60.51.31.00-7, 90.51.40.00-3. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
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 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Staroprzygodzka 138, 

63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20234,91 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 21851,54  

 Oferta z najniższą ceną: 21851,54 / Oferta z najwyższą ceną: 21851,54  

 Waluta: PLN . 

 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 

wolnej ręki albo zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA dokonał w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 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 I: 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Cieszków. Umowa podstawowa na świadczenie usług została zawarta w dniu 

26 lutego 2015r. Ze względu na wcześniejsze wyczerpanie środków na realizacje 
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umowy, Zamawiający udzielił w dniu 21 grudnia 2015r. Zamówienia uzupełniającego 

nr 1 oraz zamówienia uzupełniającego nr 2 w dniu 24 marca 2016r. Stosownie do 

zapisów § 2 ust. 1 umowy w ramach zamówienia uzupełniającego nr 2: Termin 

realizacji przedmiotu umowy: od dnia następującego po podpisaniu umowy do dnia 15 

maja 2016r. lub do wykorzystania środków na realizację zamówienia. W dniu 27 

kwietnia 2016r. spełniona zostanie jedna z przesłanek, tj. wyczerpane zostaną środki 

na realizację zamówienia. W dniu 2 marca 2016 r. Związek ogłosił przetarg na 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA, obejmującego 

także swoim zakresem Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z terenu gminy Cieszków. Otwarcie ofert złożonych w przetargu odbyło 

się w dniu 20.04.2016 r.. Aktualnie trwa procedura oceny złożonych ofert. Ostateczne 

rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umów z wykonawcami planowane jest na 

połowę maja 2016 r. Do czasu rozstrzygnięcia przetargu, Związek zleca realizację 

zamówienia w trybie z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki wynikło z konieczności 

zapewnienia ciągłości świadczonych usług odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych na terenie gminy Cieszków. W przypadku nie udzielenia zamówienia z 

wolnej ręki, mieszkańcy gminy Cieszków pozbawieni zostaliby możliwości 

pozbywania się odpadów komunalnych w okresie od dnia 28 kwietnia 2016r. do czasu 

zawarcia umowy z wykonawcą w ramach przetargu nieograniczonego. Powyżej 

opisany stan faktyczny spełnia zatem ustawową przesłankę określoną w art. 67 ust 1 

pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych, który stanowi, że zamawiający może 

udzielić zamówienia z wolnej ręki, ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą 

z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, 

wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować 

terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. 

 Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP dnia 29.04.2016 r 

 


