Ogłoszenie nr 2021/BZP 00074067/01 z dnia 2021-06-07

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie gminy Milanówek

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Milanówek
1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269150
1.5.) Adres zamawiającego:
1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 45
1.5.2.) Miejscowość: Milanówek
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-822
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.7.) Numer telefonu: 227583061
1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@milanowek.pl
1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.milanowek.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Nazwa zamówienia:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie gminy Milanówek
2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1390e0a-c76c-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00074067/01
2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
2.5.) Data ogłoszenia: 2021-06-07 12:51
2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak
2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003895/01/P
2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
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położonych na terenie Gminy Milanówek
2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
3.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2.2021.JS
3.3.) Rodzaj zamówienia

Usługi
3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
3.5.) Wartość zamówienia: 596767,47 PLN
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa odbierania odpadów komunalnych (opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych i
transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) obejmuje wszystkie nieruchomości
zamieszkałe, położone na terenie gminy Milanówek. Usługa ta nie obejmuje nieruchomości
niezamieszkałych, w tym również lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych, w
których znajdują się również lokale zamieszkałe.
Odbiór odpadów należy prowadzić w sposób umożliwiający osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Usługa dotyczy odbioru następujących rodzajów odpadów:
- niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (wraz z popiołem)
- papieru i tektury;
- tworzyw sztucznych;
- metali;
- szkła bezbarwnego i kolorowego;
- opakowań wielomateriałowych;
- odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów(z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy);
- przeterminowanych leków;
- chemikaliów;
- zużytych baterii i akumulatorów;
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
- zużytych opon.
3.10.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
3.11.) Dodatkowy kod CPV:
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, jednak w dniu 31 maja
2021 r. złożone zostało odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, co
zgodnie z art. 577 ustawy Pzp determinuje brak możliwości zawarcia umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
Zamawiający wszczął postępowanie w trybie z ,,wolnej ręki’’ korzystając z dyspozycji art. 305 pkt
1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Z uwagi na charakter zamawianej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, która musi być
świadczona w sposób ciągły i nieprzerwany, jak również z uwagi na fakt przedłużającej się
procedury przetargowej, Zamawiający doraźnie i na krótki okres do czasu zakończenia
postępowania w trybie konkurencyjnym i wyboru wykonawcy zamówienia na okres 24 miesięcy,
postanowił o udzieleniu zamówienia publicznego w w/w trybie.
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:

2021/S 066-171606
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o.
5.1.2.) Ulica: Stefana Bryły 6
5.1.3.) Miejscowość: Pruszków
5.1.4.) Kod pocztowy: 05-800
5.1.5.) Województwo: mazowieckie
5.1.6.) Kraj: Polska
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