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Krotoszyn: Zamówienie uzupełniające nr 2 - Świadczenie usług odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku 

Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - cz. II Świadczenie usług odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Kobylin 

Numer ogłoszenia: 72646 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 
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: 63248 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

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 2 - 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - cz. II Świadczenie usług 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Kobylin. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu 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 

Kobylin, 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. 

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, 90.51.40.00-3. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
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 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

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

63-700 Krotoszyn, kraj/woj. wielkopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 104205,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 112541,40  

 Oferta z najniższą ceną: 112541,40 / Oferta z najwyższą ceną: 112541,40  

 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. 

Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA dokonał w trybie przetargu 

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

publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) wyboru oferty Wykonawcy usługi: 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA część II: 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Kobylin. W dniu 22 grudnia 2014r. roku zawarta została umowa pomiędzy 

Zamawiającym, tj. Związkiem Międzygminnym EKO SIÓDEMKA a Wykonawcą, tj. 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rawicka 
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41; 63-700 Krotoszyn, na świadczenie w/w usługi. Stosownie do zapisów § 2 ust. 1 

umowy: Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31 

grudnia 2015r. lub do wykorzystania środków na realizację zamówienia. W/w umowa 

wygasła w dniu 21 grudnia 2015r., ponieważ spełniona została jedna z przesłanek § 2 

ust. 1 umowy, tj. wyczerpane zostały środki na realizację przedmiotu zamówienia. W 

związku z tym, że umowa wygasła oraz tym, że Zamawiający nie dysponował danymi, 

dotyczącymi ceny za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wlkp. w dniu 21 grudnia 

2015 r. zostało udzielone dotychczasowemu wykonawcy usługi, zamówienie 

uzupełniające nr 1 na okres do dnia 31 marca 2016r. z założeniem, że od 01.04.16 r. 

odpady trafią do RIPOK w Ostrowie Wlkp. Zamawiający zaplanował rozstrzygnięcie 

przetargu na :Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA na 

koniec pierwszego kwartału 2016 r. W tym czasie przewidywane było uruchomienie 

Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wlkp. oraz 

uzyskanie statusu Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

(RIPOK) przez ten zakład. Do RIPOK w Ostrowie Wlkp., zgodnie z Planem 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego oraz obowiązującymi 

przepisami, mogą trafiać odpady zebrane z terenu gmin Związku Międzygminnego 

EKO SIÓDEMKA, w tym z terenu gminy Kobylin. W związku z powyższym 

oszacowanie wartości zamówienia przez Zamawiającego obarczone byłoby dużym 

ryzykiem błędu i mogłoby spowodować przeszacowanie lub niedoszacowanie 

wartości zamówienia. W dniu 2 marca 2016r. Związek ogłosił przetarg na: 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA. Otwarcie ofert 

wyznaczono na 11.04.16 r. z założeniem że wykonawcy przygotowując ofertę będą 

mogli podać faktyczne ceny odpadów przyjmowanych do zagospodarowania do 

zakładu. Może to mieć duży wpływ na wartość składanych ofert, biorąc pod uwagę 

fakt, że związek planuje zawrzeć umowy na okres prawie 3 lat. Rozstrzygnięcie 

przetargu planowane jest na przełom kwietnia i maja 2016r. Do czasu rozstrzygnięcia 

przetargu, Związek zlecił realizację zamówienia w trybie z wolnej ręki w oparciu o 

art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udzielając zamówienia 

uzupełniającego nr 2 dotychczasowemu wykonawcy. Zamówienie uzupełniające nr 2 

zostało udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (umowę 

podstawową zawarto w dniu 22 grudnia 2014r.). Zamówienie podstawowe zostało 

udzielone po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

(ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej nr 2014/S 201-355131 z dnia 18.10.2014 r.) Zamówienie uzupełniające 

było przewidziane zarówno w SIWZ jak i w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 

podstawowego. Zamawiający przewidywał udzielenie zamówień uzupełniających do 

wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Suma wartości zamówień 

uzupełniających nr 1 i 2 nie przekroczy w/w progu. 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 w umowie z wykonawcą oraz z braku danych, co do ceny za 

zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wlkp. 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP dnia 31.03.2016 r. 


