
Krotoszyn: Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy: Świadczenie usług odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku 
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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA", ul. Kołłątaja 7, 63-

700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel. 62 722 66 32, faks 62 590 32 66  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Międzygminny. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające nr 1 do 

umowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓMKA Cz. V - 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmującego obszar 

terytorialny Gminy Zduny (nr umowy GOA.272.5.2013). 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, 

powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne na terenie gminy Zduny, 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. Szacunkowa liczba nieruchomości 

zamieszkałych: 1 354, niezamieszkałych: 76, mieszanych : 26, wspólnot: 16 i koszy 

ulicznych: 130 szt. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.00.00-2, 90.51.20.00-9, 

90.51.30.00-6, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3. 

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 



 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA dokonał w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) wyboru ofert Wykonawców do 

realizacji następującego zamówienia pod nazwą: Świadczenie usług odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin 

Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA w podziale na 5 części zamówienia. Na 

realizację V części zamówienia: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych z Sektora VII, obejmującego obszar terytorialny gminy Zduny 

zawarta została umowa z Wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o, ul. Rawicka 41; 63-700 Krotoszyn Stosownie do zapisów § 

2 ust. 1 umowy z wykonawcą w brzmieniu: termin realizacji przedmiotu umowy od 

dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015r., w tym wykonywanie usług 

odbywać się będzie w terminie do 31.12.2014r. lub do wykorzystania środków na 

realizację zamówienia- w połowie listopada 2014r. roku umowa wygaśnie, ponieważ 

spełniona zostanie jedna z przesłanek § 2 ust. 1 umowy, t.j. wyczerpane zostaną środki 

na realizację przedmiotu zamówienia. Zamówienie uzupełniające planuje się udzielić 

dotychczasowemu wykonawcy usługi. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone 

w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (umowę podstawową 

zawarto w dniu 17 września 2013 roku). Zamówienie podstawowe zostało udzielone 

po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o 

przetargu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2013/S 

119-203765 z dnia 21.06.2013). Zamówienie uzupełniające było przewidziane 

zarówno w SIWZ jak i w ogłoszeniu o zamówienia dla zamówienia podstawowego. 

Zamawiający przewidywał udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% 

wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polega na 

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienie podstawowe - dotyczy 

świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zamówienie 

jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Konieczność wykonania 

zamówienia uzupełniającego wynikła z maksymalnego wykorzystania środków 

przeznaczonych na ten cel w umowie z wykonawcą. Umowa z wykonawcą 

przewidziana jest do końca grudnia 2014r. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rawicka 41, 

63-700 Krotoszyn, kraj/woj. wielkopolskie. 

 


