Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 109689-2014 z dnia 2014-05-22 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Bobolice
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi odbioru, wywozu, utylizacji i
zagospodarowania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w
granicach administracyjnych gminy Bobolice wg zasad...

Bobolice: Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie
stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Bobolice
Numer ogłoszenia: 130131 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014
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: 109689 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, woj.
zachodniopomorskie, tel. 94 34 58 401, faks 94 34 58 420.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, wywóz, utylizacja i
zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w Gminie Bobolice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie
usługi odbioru, wywozu, utylizacji i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych w granicach administracyjnych gminy Bobolice wg zasad zawartych w
Zaproszeniu do udziału w negocjacjach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i
zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, oraz odbiór i zagospodarowanie
wyszczególnionych poniżej odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny u źródła, tj:
papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji, naturalnych
choinek, z zastrzeżeniem, że ich odbiór realizowany będzie w okresie od 2 stycznia do 15 stycznia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin,
kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 435.859,20 PLN.
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 20,60
 Oferta z najniższą ceną: 20,60 / Oferta z najwyższą ceną: 20,60
 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 6 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.
Podstawa prawna zastosowania trybu z wolnej ręki to art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,
tj. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie
uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego
i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsza przesłanka pozwala
na udzielenie zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki w okresie 3 lat od chwili
udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie
przetargu nieograniczonego. Umowa podstawowa na usługi pn Odbiór, wywóz, utylizacja
i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w Gminie Bobolice nr ZP - 272/736-1/2013 została zawarta w dniu
21.06.2013 r. Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2013/S 080-135114 z dnia 24.04.2013 r. w sekcji VI
pkt. VI.3) oraz w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdziale A pkt. V.
Zamówienie będzie realizowane przez dotychczasowego Wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Komunalna 5, 75 - 724 Koszalin. Wartość
zamówienia stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie
uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego ponieważ polega
na powtórzeniu tego samego rodzaju usług.
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