
Ogłoszenie nr 500271576-N-2018 z dnia 14-11-2018 r.

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Zamówienie uzupełniaj ące nr 1 - Świadczenie
usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin

Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA – cz. II Świadczenie usług odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500265691-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA", Krajowy numer identyfikacyjny
30240594400000, ul. ul. Kołłątaja  7, 63700   Krotoszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska,
tel. 62 722 66 32, e-mail eko7@krotoszyn.pl, faks 62 590 32 66.
Adres strony internetowej (url): http://eko7.krotoszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Inny: zwiazek międzygminny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zamówienie uzupełniające nr 1 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO
SIÓDEMKA – cz. II Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z
terenu Gminy Kobylin

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GOA.271.6.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

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 Kobylin, w tym odzysk lub
unieszkodliwianie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
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przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy
odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV:  90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90510000-2, 90512000-9, 90513000-6, 90513100-7, 90514000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/11/2018
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 245295.89
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@eko.kalisz.pl
Adres pocztowy: ul. Zjazd 23
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
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Cena wybranej oferty/wartość umowy 264919.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 264919.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 264919.56
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  67  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie 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 wyboru oferty
Wykonawcy usługi „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA część II:
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy
KOBYLIN” W dniu 13 maja 2016r. roku zawarta została umowa pomiędzy Zamawiającym,
tj. Związkiem Międzygminnym „EKO SIÓDEMKA” a Wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem
Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. ul. Łódzka 19; 62-800 Kalisz; na świadczenie w/w usługi.
Stosownie do zapisów § 2 ust. 1 umowy: „Termin realizacji przedmiotu umowy: po upływie
5 dni od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018r. lub do wykorzystania środków na
realizację zamówienia”. W/w umowa wygasła w dniu 12 listopada 2018r., ponieważ
spełniona została jedna z przesłanek § 2 ust. 1 umowy, tj. wyczerpane zostały środki na
realizację przedmiotu zamówienia. W związku z tym, że umowa wygasła Zamawiający
udzielił, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
dotychczasowemu wykonawcy usługi zamówienia uzupełniającego nr 1 na okres od dnia 13
listopada 2018r. do 31 grudnia 2018r. lub do wykorzystania środków na realizację
zamówienia. Zamówienie uzupełniające nr 1 zostało udzielone w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego (umowę podstawową zawarto w dniu 13 maja 2016r.
Zamówienie podstawowe zostało udzielone po przeprowadzeniu postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 043-071451 z dnia 02.03.2016r.) 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. Wartość
zamówienia uzupełniającego nr 1 nie przekroczy w/w progu. 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.
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