Ogłoszenie nr 550142465-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.
Halinów: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych Gminy Halinów”
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 Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa,
Krajowy numer identyfikacyjny 13269172000000, ul. ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów,
woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 836 020, e-mail inwestycje@halinow.pl, faks
227 836 107.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.halinow.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach
administracyjnych Gminy Halinów”
Numer referencyjny ZP.271.11.2019
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. Odbieranie transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z gospodarstw, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach
administracyjnych gminy Halinów, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) oraz z
aptek. 2. Zakup i dostarczenie worków na odpady zmieszane oraz selektywnie zbierane dla
każdej nieruchomości umieszczonej w spisie adresów przekazanym Wykonawcy. 3.
Wyposażenie oraz utrzymanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych
i selektywnych dla budynków wielorodzinnych komunalnych, 4. Odbiór, transport i

unieszkodliwienie odpadów o kodzie 20 01 32 z aptek z terenu Gminy Halinów. 5. Obsługa
stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK
zlokalizowanego w miejscowości Długa Kościelna przy gminnej oczyszczalni ścieków, w
tym przyjmowanie dostarczonych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Halinów, odpadów zebranych selektywnie wraz z ich późniejszym transportem
i zagospodarowaniem.
II.5) Główny Kod CPV: 90513100-7
Dodatkowe kody CPV:
90513200-8,
90512000-9,
90500000-2,
90533000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 1439370.00
Waluta: pln
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 3 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych po przeprowadzeniu 2 uprzednio postępowań o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego, unieważnionych na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), ponieważ oferta z najniższą
ceną, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, gdy odbiór odpadów musi być
usługą, świadczona w sposób ciągły i niezakłócony było konieczne. Zamawiający uznał iż
zostały spełnione przesłanki do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, o której mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, ze względu na zaistniałą ww opisaną wyjątkowej sytuacji;
której zaistnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; i której
Zamawiający nie mógł przewidzieć; ponadto wymagane jest natychmiastowe wykonania
zamówienia; oraz nie można zachować terminów określonych dla innych trybów.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni Wacław Chyliński, , ul. Łąkowa 26A 05300 Mińsk Mazowiecki, 05-300, Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie
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