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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582,

6768594, faks 58 676 85 69 , strona internetowa www.gminalinia.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i

segregowanych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy

Linia.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zadanie I wg SIWZ ZP 271.6.2013 -

Przedmiotem zamówienia w ramach tego zadania jest usługa odbierania i zagospodarowania odpadów

komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w granicach administracyjnych gminy Linia,

a także dostarczenie urządzeń do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier, opakowania

wielomateriałowe; tworzywa, metale. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją

zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik 5 do Zaproszenia. Zamawiający dopuszcza łączenie

odbioru i transportu przez wykonawcę w tym samym dniu. Zamawiający zmienia częstotliwość wywożenia

odpadów segregowanych: TWORZYWA SZTUCZNE, WIELOMATERIALOWE, METAL, PAPIER, UBRANIA na

jeden raz w miesiącu, SZKŁO - brak wywozu w zakresie przedmiotu zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.51.31.00-7, 90.50.00.00-2, 90.51.12.00-4, 90.53.30.00-2.

II.5) Szacunkowa warto ść zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia:  Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu
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W dniu 13.05.2013 r. zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego pn. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Linia. Ogłoszenie

o zamówieniu zostało zamieszczone pod nr 74001-2013-2014 w dniu 13.05.2014 r. W ogłoszeniu tym

Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości

zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnego z

przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe obejmowało następujące usługi:

Zadanie I - Przedmiotem zamówienia w ramach tego zadania jest usługa odbierania i zagospodarowania

odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w granicach

administracyjnych gminy Linia, a także dostarczenie urządzeń do selektywnego zbierania odpadów

komunalnych takich jak: papier, opakowania wielomateriałowe; szkło; tworzywa, metale. Zgodnie z art. 67

ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia

zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień

uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie

przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w

ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia

podstawowego, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Zakład Usług Komunalnych, ul. Obr. Helu 1, 84-200 Wejherowo, kraj/woj. pomorskie.
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