
Linia: Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmiesza nych i

segregowanych w granicach administracyjnych gminy L inia

Numer ogłoszenia: 260271 - 2014; data zamieszczenia : 17.12.2014

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:  Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych

i segregowanych w granicach administracyjnych gminy Linia.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  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 01.01.2015r. do 31 grudnia 2013r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 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 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

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 czasu podpisania umowy
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do 31 grudnia 2015r. Dostawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym przez zamawiającego zobowiązany

jest do transportu odebranych odpadów komunalnych zmieszanych do regionalnej instalacji przetwarzania

odpadów komunalnych wskazanej w uchwale UCHWAŁA NR 415/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia /Planu Gospodarki Odpadami dla

Województwa Pomorskiego 2018/ 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.1pkt.

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: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Zakład Zagospodarowania Odpadów CZYSTA BŁĘKITNA KRAINA, Nowa Wieś Lęborska, 84-351

Czarnówko 34, kraj/woj. pomorskie.
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