Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 155233-2013 z dnia 2013-08-05 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Jastarnia
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie zamówień uzupełniających i dodatkowych
związanych z zadaniem Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i posegregowanych
odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Miasta Jastarnia oraz...
Jastarnia: Wykonanie zamówień uzupełniających i dodatkowych związanych z zadaniem
Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych z
nieruchomości na terenie Gminy Miasta Jastarnia oraz organizacja i prowadzenie punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jastarnia
Numer ogłoszenia: 157605 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 155233 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, woj.
pomorskie, tel. 58 675 19 99; 675 19 30, faks 58 6752176.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamówień
uzupełniających i dodatkowych związanych z zadaniem Odbiór i zagospodarowanie
zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie
Gminy Miasta Jastarnia oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w miejscowości Jastarnia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
zamówień uzupełniających i dodatkowych związanych z zadaniem Odbiór i
zagospodarowanie zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych z
nieruchomości na terenie Gminy Miasta Jastarnia oraz organizacja i prowadzenie punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jastarnia polegających na: 1.
wykonaniu zamówień uzupełniających, w tym: a) odbieranie zmieszanych odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości z częstotliwością wyższą niż wynika to z
harmonogramu odbioru odpadów realizowane na podstawie zgłoszeń telefonicznych.
Zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów z każdej nieruchomości odpady odbierane
są 4 razy/m-c w miesiącach VI, VII, VIII, co daje ogólną liczbę wywozów 5 752/m-c.
Dodatkowe czynności obejmują tylko nieliczne nieruchomości. Liczbę dodatkowych
wywozów oszacowano na 500/m-c, tj. 8,7% ogólnej liczby wywozów w miesiącu.
Dodatkowe odbiory realizowane będą wyłącznie w miesiącach VI, VII, VIII 2013 r. w liczbie
500 wywozów w miesiącu. b) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych z większej
liczby punktów niż 1 265, jak przyjęto w zamówieniu podstawowym. Do 22.072013 r.
deklaracje złożyło 1 322 wytwórców odpadów, tj. o 4,5% więcej niż przewidywano. Wzrost
powodowany jest sezonową działalnością gospodarczą. Odbiór z dodatkowych 57
nieruchomości realizowany będzie wyłącznie w miesiącach VII i VIII 2013 r. 2. wykonaniu
zamówień dodatkowych polegających na zmianie sposobu odbierania selektywnie
zebranych odpadów od grupy sześciu dużych hoteli, ośrodków wypoczynkowych,
kempingów na terenie Gminy Jastarnia z systemu workowego na system pojemnikowy.

Standardowe pojemniki objętości 1,1 m3 na plastik, papier, szkło i odpady
biodegradowalne nabyły zainteresowane podmioty. Odpady z pojemników odebrać należy
specjalistycznym samochodem (śmieciarką) odrębnie dla każdej grupy odpadów z
częstotliwością: 2 x w tygodniu (pn., czw.) w okresie VII, VIII 2013 r. oraz 1 x w tygodniu
(pn.) w okresie IX 2013 r. W pozostałych miesiącach roku odbiór selektywnie zebranych
odpadów realizowany będzie w systemie workowym z częstotliwością wynikająca z uchwał
Rady Miasta Jastarnia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8, 90.53.30.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KOMEX Sp. z o. o., Ul. Ogrodowa 58, 84-140
Jastarnia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66868,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 109446,67
• Oferta z najniższą ceną: 109446,67 / Oferta z najwyższą ceną: 109446,67
• Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z
wolnej ręki albo zapytania o cenę
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.
67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych.
• 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiot zamówienia stanowią zamówienia dodatkowe, nieobjęte zamówieniem
podstawowym i nieprzekraczające łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia.
Usługi te są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, a ich
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do
przewidzenia. Z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich
kosztów. Ponadto wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od
wykonania zamówienia dodatkowego. Przedmiotem zamówienia są również
zamówienia uzupełniające stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia
podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, a
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego

