
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych na nieruchomościach
niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GORZYCE

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409169

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Sandomierska 75

1.5.2.) Miejscowość: Gorzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-432

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: przetargi-gorzyce@gminagorzyce.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagorzyce.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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych na nieruchomościach
niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b441f4e0-7510-11eb-86b1-a64936a8669f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009439/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-02-22 14:30

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003517/01/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzyce.

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
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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: I-I.271.2.2021

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 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych
na nieruchomościach niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce - w terminie od
1 marca 2021 do 31 marca 2021 roku.2. Powierzchnia Gminy Gorzyce wynosi ok. 6 917 ha, na
których znajduje się 8 miejscowości. Odpady będą odbierane z nieruchomości niezamieszkałych
(dalej w SWZ nazywanych obiektami i terenami komunalnymi) wskazanych w załączniku nr 1 do
projektu umowy.3. W okresie poprzednich 1 miesiąca, tj. od 1 marca 2021 do 31 marca 2021 r.,
ze wskazanych w załączniku nr 1 do projektu umowy obiektów i terenów komunalnych odebrano
ogółem ok. 13,38 Mg, zmieszanych odpadów. Minimalne częstotliwości odbioru poszczególnych
rodzajów odpadów komunalnych z obiektów i terenów komunalnych określa załączniku nr 1 do
projektu umowy.

3.10.) Główny kod CPV: 90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:
Mając na uwadze terminy wejścia w życie wyżej wymienionych aktów prawnych regulujących
kwestie związane z prawem zamówień publicznych oraz terminy na przeprowadzenie
poszczególnych czynności w toku postępowania prowadzonego w przyjętym do zastosowania
trybie podstawowym z możliwością negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) oraz przewidywaną
ewentualną koniecznością podjęcia uchwał w zakresie opłat za odbieranie i zagospodarowanie
w ocenie Zamawiającego nie ma możliwości skutecznego przeprowadzenia przedmiotowego
postępowania i zakończenia go podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego z
dniem obowiązywania od 01.03.2021 r. W związku z powyższym zachodzi konieczność
udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w związku
z art. 214 ust. 1 pkt 5 na okres od 01.03.2021 r. do 31.03.2021

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

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

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009439/01 z dnia 2021-02-22

2021-02-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - - Usługi



5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): P. W. Mirosław Olejarczyk

5.1.2.) Ulica: Wola Jachowa 94a

5.1.3.) Miejscowość: Górno

5.1.4.) Kod pocztowy: 26-008

5.1.5.) Województwo: świętokrzyskie

5.1.6.) Kraj: Polska
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