
Ogłoszenie nr 500063947-N-2017 z dnia 23-11-2017 r.

Linia: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w granicach

administracyjnych gminy Linia w okresie od listopada do grudnia 2017 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 Linia, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Turystyczna  15, 84223   Linia, woj. pomorskie, państwo Polska,

tel. 58 6768582, 6768594, e-mail f.europejskie@gminalinia.com.pl, faks 58 676 85 69.

Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w

granicach administracyjnych gminy Linia w okresie od listopada do grudnia 2017 r."

Numer referencyjny  ZP 271.32.2017

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: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w granicach

administracyjnych gminy Linia w okresie od listopada do grudnia 2017 r."
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II.5) Główny Kod CPV: 90511200-4

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. 1 lit. 1a ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przez RIPOK w Czarnówku odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących z terenu

gminy Linia. Odpady będą dostarczane przez wyłonionego w przetargu zorganizowanym przez Gminę Linia przedsiębiorcę, zwanego dalej

Dostawcą, posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

z terenu Gminy Linia. Gmina przewiduje dostarczać odpady zmieszane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

Dostawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym przez zamawiającego zobowiązany jest do transportu odebranych odpadów komunalnych

zmieszanych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w uchwale nr 322/XX/14 Sejmiku Województwa

Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022" tj. do

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku, gmina Nowa Wieś Lęborska a w przypadku gdy znajdująca się w

nim instalacja ulegnie awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn to do instalacji zastępczych. Zgodnie z art. 67 ust. l pkt. 1

lit. a ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługa może być świadczone przez

jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, Regionalna Instalacja

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla województwa Pomorskiego

jest regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych, do którego Gmina Linia zobowiązana jest kierować odpady komunalne

zmieszane, zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów. Zapewnienie odpowiedniego strumienia odpadów jest warunkiem prawidłowego

funkcjonowania instalacji.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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