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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198640-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami
2013/S 116-198640

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Związek Międzygminny „Eko Siódemka"
Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
POLSKA

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Związek Międzygminny

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko

1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów
zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin
Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA – dot. obszaru terytorialnego Gminy Krotoszyn

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Krotoszyn, województwo wielkopolskie, Polska
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 miasta i gminy Krotoszyn, 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.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90510000, 90512000, 90513000, 90513100, 90514000

II.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
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II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 1 000 000 i najwyższa oferta 1 500 000 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załącznikach D1, D2 lub D3, w zależności od
przypadku)
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE
zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych,
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie: nie
Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności związanej z wydarzeniami, których podmiot zamawiający nie
mógł przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie tak
Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w
dyrektywie: nie
Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z
warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: nie
Zamówienie na usługi udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu: nie
Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog
konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni
wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej: nie
Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA powstał z inicjatywy 7 gmin założycielskich tj. Krotoszyn, Kobylin,
Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Sulmierzyce, Zduny oraz Cieszków.Związek ten, zgodnie z ustawą z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został powołany do zorganizowania
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także
z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy lecz powstają na nich odpady komunalne. W tym
celu Zarząd Związku zobowiązany jest zorganizować przetarg zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Zamawiający przygotowuje przetarg, nie zdąży go jednak rozstrzygnąć przed dniem 01.07.2013r.
tj. terminem wymaganym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym planuje
udzielić zamówienia z wolnej ręki na okres do 3 miesięcy. Rozstrzygnięcie przetargu w wymaganym terminie
nie jest możliwe ze względu na wyjątkową sytuację w jakiej znalazł się Związek, a która nie wynika z przyczyn
leżących po jego stronie, której nie mógł on przewidzieć, a nie można zachować terminów określonych dla
innych trybów udzielenia zamówienia. Wynika to z niezależnych od Zamawiającego opóźnień w rejestracji
Związku (skarga Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Cieszków w sprawie przyjęcia Statutu
Związku) oraz wystąpienia gmin Rozdrażew i Koźmin Wlkp. ze Związku (związanej z tym różnej interpretacji
przepisów prawa przez organy nadzoru prawnego, co do momentu ustania członkostwa gminy w Związku), co
wpłynęło na opóźnienie w publikacji niezbędnych do ogłoszenia przetargu uchwał. Należało podjąć uchwały
zmieniające uregulowania stanu prawnego w zakresie gospodarki odpadami na terenie gmin członkowskich
Związku. Ostatnie z uchwał wejdą w życie dnia 17 czerwca 2013r., a więc ogłoszenie przetargu jest możliwe
najwcześniej w dniu 18 czerwca 2013r.Niepewność, co do stanu ilościowego gmin uczestników Związku,
miała także wpływ na możliwość przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku oraz budżetu Związku
na rok 2013. Bez tych uchwał nie było możliwe rozpoczęcie procedur postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego - zostały podjęte na Zgromadzeniu Związku w dniu 11 czerwca 2013r. Uwzględniając powyższe
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oraz fakt przekroczenia szacowanej kwoty wartości zamówienia, określonej na podstawie przepisu art. 11
ust. 8 ustawy PZP, termin na składanie ofert wynosi 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W tej sytuacji jest niemożliwe rozstrzygniecie przetargu przed dniem 1
lipca 2013r.Powyżej opisany stan faktyczny spełnia zatem ustawową przesłankę określoną w art. 67 ust 1 pkt 3)
PZP. Wszelkie wymagane przepisami prawa procedury stanowienia prawa miejscowego zostały przygotowane
bezzwłocznie, po ustanowieniu organów Związku i nie było możliwości ich przyspieszenia. Nie było także
możliwe przewidzenie opóźnień, gdyż całkowicie nieprzewidywalną i niezależną od Związku sytuacją było nagłe
wystąpienie ze Związku dwóch gmin. Mieszkańcy gmin uczestników Związku, wskutek kampanii informacyjnej
rozwiązali umowy na odbiór odpadów z dotychczasowymi operatorami, ze skutkiem na dzień 30 czerwca
2013r. i w praktyce nie jest możliwe, by strony ponownie zawarły w tak krótkim czasie te umowy. Pilność
przyjęcia rozwiązania powierzenia zamówienia w trybie z wolnej ręki uzasadnia też fakt, że zanim wszyscy
mieszkańcy i przedsiębiorcy wytwarzający odpady komunalne, podpisaliby ponownie stosowne umowy,
powstałby niewątpliwie ogromny chaos i dezinformacja społeczeństwa i wynikające z tego niebezpieczeństwo
zagrożenia epidemiologicznego.

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
1/WR/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

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

V.2) Informacje o ofertach

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.zo.o.
Rawicka 41
63-700 Krotoszyn
POLSKA
E-mail: pgkim@krotoszyn.pl
Tel.:  +48 627254233
Adres internetowy: www.pgkim.krotoszyn.pl
Faks:  +48 627228000

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 335 000 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak Wartość lub część zamówienia, które
prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim

mailto:pgkim@krotoszyn.pl
www.pgkim.krotoszyn.pl
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Nieznana

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:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
POLSKA

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.6.2013


