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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:515939-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Września: Usługi związane z odpadami
2017/S 246-515939
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Września
7891001386
ul. Ratuszowa 1
Września
62-300
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Koralewski
Tel.: +48 616404151
E-mail: przetarg@wrzesnia.pl
Faks: +48 616404044
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wrzesnia.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Września
Numer referencyjny: ZP-271/165/WIK-RK/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Lulkowie odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września.
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2. Szacowana ilość odpadów odebranych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie
Gminy Września 16 121,44 Mg
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 562 002.21 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Odpady komunalne z terenu Gminy Września. Zagospodarowanie w RIPOK Lulkowo Gmina Gniezno.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Lulkowie odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września. Prognozowana roczna ilość odpadów odbieranych od
właścicieli z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Września to 16 121,44 Mg.
Celem jest realizacja racjonalnej gospodarki odpadami ze szczególnym naciskiem na osiągnięcie efektywnych
wyników segregacji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r.,
poz. 1579 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 2016-2022, 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 18.1.2008 r. pomiędzy 14 gminami powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego
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– w tym Gminy Września. W dniu 23.2.2015 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. 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 13.9.1996
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.
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2)
Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20/12/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Urbis Sp. z o.o.
7840041944
ul. Chrobrego 24/25
Gniezno
62-200
Polska
Tel.: +48 614245800
E-mail: urbis@urbis.gniezno.pl
Faks: +48 614263567
Kod NUTS: PL41
Adres internetowy:http://www.urbis.gniezno.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 4 562 002.21 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.3)

Informacje dodatkowe:
W związku faktem iż przedmiotowe ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante zamieszczane zgodnie z
art. 66 ust. 2 ustawy Pzp jest wysyłane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej po wszczęciu postępowania a
przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający informuje że:
1. Data o której mowa w punkcie V.2.1) jest datą wszczęcia przedmiotowego postępowania;
2. Całkowita końcowa wartość zamówienia o której mowa w punkcie V.2.4) dotyczy wartości szacunkowej
zamówienia.
3. Zamawiający na tym etapie postępowania nie posiada wiedzy odnośnie podwykonawstwa o którym mowa
wpkt V.2.5).
4. Po zawarciu umowy do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej zostanie wysłane ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia w którym znajdą się informacje dotyczące m. in. terminu zawarcia umowy, końcowej wartości
zamówienia oraz podwykonawstwa.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2017

22/12/2017
S246
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex
ante - Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/4

