GMINA CEWICE

Cewice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Cewice
Numer ogłoszenia: 415076 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16,
84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i
zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych. 1)Selektywnie zebrane odpady komunalne: 1.
zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna: -Szkło opakowaniowe: 1 raz w miesiącu -Opakowania z
tworzyw sztucznych, papier, metal, opakowania wielomateriałowe: 2 razy w miesiącu -Komunalne
odpady zielone ulegające biodegradacji: 1 raz w miesiącu HARMONOGRAMY: Wykonawca
sporządzi harmonogramy wywozu odpadów i przekaże Zamawiającemu do zaakceptowania w dniu
podpisania umowy. Harmonogram powinien uwzględniać nieodbieranie odpadów w niedzielę oraz w
dni ustawowo wolne od pracy. Odbiór odpadów, które są odbierane raz w tygodniu z danej
nieruchomości powinien następować w ten sam dzień tygodnia. Harmonogram powinien być
sformułowany w sposób przejrzysty, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych
dat. W harmonogramie Wykonawca określi godziny zbiórki odpadów z nieruchomości, z
zastrzeżeniem, że odpady nie mogą być odbierane w godzinach nocnych (tj. od 22.00 do 6.00).
Harmonogram musi być zaakceptowany przez Zamawiającego oraz będzie stanowił integralną część
umowy. Zaakceptowany harmonogram Wykonawca dostarczy w wersji papierowej właścicielom lub
zarządcom nieruchomości najpóźniej do dnia 01 lipca 2014 r. Wykonawca umieści harmonogram
odbioru odpadów na swojej stronie internetowej, a także umożliwi umieszczenie go na stronie
internetowej Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9,
90.51.31.00-7, 90.51.00.00-2, 90.51.30.00-6.
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: 30.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina sp. z o.o., Czarnówko 34,, 84351 Nowa Wieś Lęborska, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2801,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 3025,11
 Oferta z najniższą ceną: 3025,11 / Oferta z najwyższą ceną: 3025,11
 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.
Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy - Zamawiający
może udzielić zamówienia z wolnej ręki 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 polegających 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.
Zamówienie podstawowe, udzielone w 2013 roku na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych na terenie Gminy Cewice, zostało przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego. Zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w SIWZ zostały przewidziane
zamówienia uzupełniające. W związku z powyższym, wskutek przedłużającej się procedury
udzielenia zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie
Gminy Cewice w 2014 roku, Zamawiający udzielił na okres do rozstrzygnięcia postępowania,
tj na miesiąc lipiec 2014 roku zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczyła
50% wartości zamówienia podstawowego
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