
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach na terenie Gminy Włodowice w listopadzie i grudniu 2021 r.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WŁODOWICE

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398741

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 26

1.5.2.) Miejscowość: Włodowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-421

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: (34) 315 30 01

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: ug@wlodowice.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.wlodowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach na terenie Gminy Włodowice w listopadzie i grudniu 2021 r.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f51f4aac-492c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00278115/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-11-22 12:14

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000287/05/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających
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na nieruchomościach na terenie Gminy Włodowice w listopadzie i grudniu 2021 r.

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: ZP.IX.271.066.2021

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Włodowice w listopadzie i
grudniu 2021 r.”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie całego strumienia
odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a
powstają odpady komunalne z domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Włodowice,
w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zaproszenia.

3.10.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511200-4 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
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Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:
Uzasadnienie prawne:
Zamówienie udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
Uzasadnienie faktyczne:
Zamówienie udzielone jest w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego
udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego dotychczasowemu wykonawcy usługi tj.
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak. Zamówienie polega na
powtórzeniu podobnej usługi. Zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego. Całkowita wartość obu zamówień została uwzględniona przy obliczaniu wartości
zamówienia w roku 2020. Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla
zamówienia podstawowego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu
16.06.2020 r pod numerem 2020/S 115-279473.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy
pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
"TAMAX" Szczepan Cieślak

5.1.2.) Ulica: Osiedle Sady 20/2

5.1.3.) Miejscowość: Sędziszów

5.1.4.) Kod pocztowy: 28-340

5.1.6.) Kraj: Polska
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