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Ogłoszenie nr 500005678-N-2017 z dnia 28-07-2017 r.
Września: Świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Września OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Września, Krajowy numer identyfikacyjny 52660100000, ul. ul. Ratuszowa 1, 62300 Września, woj.
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 4360880 w. 146, e-mail tomasz.koralewski@wrzesnia.pl, faks 614 362 500.
Adres strony internetowej (url): http://www.wrzesnia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września
Numer referencyjny ZP-271/89/WIK-RK/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania
i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie w Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Lulkowie odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy
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Września. Szacowana łączna ilość odpadów do zagospodarowania 16.121,44 Mg.
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3560030.33
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 ze zm.),
zamawiający może udzielić niniejszego zamówienia z wolnej ręki, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, gdyż usługa może
być świadczona tylko przez jednego wykonawcę, tj. URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych,
wynikających z odrębnych przepisów. URBIS jest prowadzącym Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów w Lulkowie, która zgodnie
z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, jest jedyną regionalną instalacją do przetwarzania
odpadów komunalnych, która spełnia ustawowe wymagania, zlokalizowaną w Regionie VII w skład którego wchodzi Gmina Września.
W/w instalacja została wybudowana w ramach porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 18 stycznia 2008r. pomiędzy
czternastoma gminami powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego – w tym Gminy Września. W dniu 23 lutego 2015 r. uchwałą Konwentu
Porozumienia Międzygminnego nr 2.2015 wszyscy uczestnicy Porozumienia zobowiązali się, iż zapewnią dostawę odpadów komunalnych
odebranych z terenu ich gmin do RIPOK w Lulkowie i Stacji Przeładunkowej w Bardzie od dnia uruchomienia w/w instalacji. Zgodnie z
art. 7 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) zakazuje się zbierania oraz przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, poza regionem
gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych
bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)). Zgodnie z art. 9l ust. 1 w/w ustawy prowadzący
regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych – w tym przypadku Urbis, w granicach posiadanych mocy przerobowych,
jest obowiązany zawrzeć umowę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych ze wszystkimi
podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują swoją działalność w ramach regionu
gospodarki odpadami komunalnymi lub z gminą organizującą odbieranie odpadów komunalnych, wchodzącą w skład regionu gospodarki
odpadami komunalnymi. Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłanka do udzielenia zamówienia URBIS Sp. z o.o. na zasadach
określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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