Ogłoszenie nr 550112864-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.
Tuliszków: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tuliszków w okresie
od 1 lipca 2020 r. do 31 października 2020 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA
UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Tuliszków, Krajowy numer identyfikacyjny
52957400000000, ul. Plac Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków, woj.
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 793 116, e-mail sekretariat@tuliszkow.pl, faks
632 892 105.
Adres strony internetowej (url): http://bip.tuliszkow.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy Tuliszków w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 października 2020
r.
Numer referencyjny RRG.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu
technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

usługi pod nazwą „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuliszków w
okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 października 2020 r.” 2) Przedmiot zamówienia obejmuje
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu Gminy Tuliszków. 3) Poprzez zagospodarowanie rozumie się
składowanie na składowisku odpadów oraz zagospodarowanie w sposób pozwalający na
odzysk/recykling odpadów o kodzie 20 03 01 (Niesegregowane odpady zmieszane). 4) a)
Poniższe dane dotyczą poszczególnych rodzajów odpadów przeznaczonych do
zagospodarowania pochodzą z terenu Gminy Tuliszków za rok 2019. Wskazane ilości
odpadów są wartościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia
lub zwiększenia ilości odpadów o 20 % w stosunku do ilości wskazanej w tabeli, bez prawa
Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu
Szacowana ilość odpadów od 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r. (4 miesiące) [Mg] 1.
Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 20 03 01 460 b) Jeżeli instalacja nie będzie w
stanie przyjąć odpadów, Wykonawca będzie musiał wskazać inną instalację komunalną, która
przyjmie odpady na koszt Wykonawcy. W tej sytuacji w przypadku konieczności transportu
odpadów do innej instalacji na odległość do Gminy Tuliszków większą niż odległość
instalacji Wykonawcy, Wykonawca pokryje różnicę w kosztach wynikającą z konieczności
transportu odpadów na większą odległość. c) Wykonawca niezwłocznie powiadomi podmiot,
który będzie dostarczał Wykonawcy odpady (Przekazującego) w celu zagospodarowania w
ramach niniejszego przedmiotu zamówienia o fakcie że nie jest w stanie przyjąć odpadów, a
także wskaże temu podmiotowi inną instalację komunalną oraz dni i godziny przyjmowania
przez nią odpadów najpóźniej w pierwszym dniu okresu, w którym nie będzie w stanie
przyjąć odpadów. d) Wykonawca poinformuje o wszelkich awariach instalacji, przestojach w
przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji, ograniczeniach
wynikających z decyzji organów nadzorczych w ciągu 24 godz. od momentu zaistniałych
zdarzeń , ograniczeń, przestojów. Brak informacji o zaistniałych zmianach w funkcjonowaniu
instalacji może skutkować naliczeniem kar umownych. e) Wykonawca zobowiązuje się
przyjmować odpady na instalacje komunalną w dni robocze w ustalonych z Zamawiającym
godzinach. f) Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: - ważenie frakcji odebranych
odpadów w punkcie wagowym. Odpady każdorazowo muszą być ważone na legalizowanej
wadze, a ta czynność musi być potwierdzona wystawionym kwitem wagowym, dokumentowanie przez Wykonawcę dostawy odpadów, tj. każdy wjazd będzie zarejestrowany
i potwierdzony dokumentem zatwierdzającym datę przywozu, rodzaj, kod i wagę odpadów,
numer rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacyjne dostawcy. Kopię ww. dokumentu
otrzymuje kierowca dostawcy odpadów (Przekazującego) podczas dostawy każdej partii
odpadów. Karty te będą stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT, - przekazywanie
Zamawiającemu wszystkich wymaganych sprawozdań określonych przepisami prawa wraz z
przestrzeganiem terminów w nich zawartych. g) Wykonawca zobowiązany jest do
wykonywania usług objętych niniejszym zamówieniem z zachowaniem odpowiednich
standardów sanitarnych i ochrony środowiska.
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
90514000-3,
90533000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu
nieograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i
nie zostały złożone żadne oferty. Uzasadnienie prawne:W postępowaniu prowadzonym
uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął
żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty
lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ze względu na ich
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z
postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., bok@mzgok.konin.pl, ul.
Sulańska 13, 62-510 Konin, 62-510, Konin, kraj/woj. wielkopolskie

