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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139114-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Usługi transportu odpadów
2014/S 079-139114

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu
ul. Jana Kilińskiego 30
Osoba do kontaktów: Aleksandra Paprocka
26-610 Radom
POLSKA
Tel.:  +48 483620280 / 483620284
E-mail: bzp@umradom.pl
Faks:  +48 483620282 / 483620289
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.bip.radom.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów
zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę odbioru i transportu odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia – Sektor 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia – Sektor 1.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90512000, 90511000, 90513100

II.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139114-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:bzp@umradom.pl
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE
zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności związanej z wydarzeniami, których podmiot zamawiający nie
mógł przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie tak
Zastosowanie trybu z wolnej ręki uzasadnione jest ze względu na wystąpienie wyjątkowej sytuacji
niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, przy
równoczesnej konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia i braku możliwości zachowania terminów
określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zastosowanie trybu z wolnej ręki wynika z art. 6f ust.
2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.
1399 z późn. zm.), który stanowi że w przypadku rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, prezydent miasta jest obowiązany niezwłocznie zorganizować przetarg, o
którym mowa w art. 6d ust. 1 w/w ustawy. W celu zapewnienia odbierania odpadów z terenu gminy, do czasu
rozstrzygnięcia przetargu, gmina zapewnia te usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma
Tonsmeier Wschód Sp. z o.o., świadcząca usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych w sektorze 1, w dniu 2.4.2014 r. wypowiedziała umowę Nr BZP.272.397.2013.AP z dnia 22
lipca 2013 r. na świadczenie wskazanych usług z zastosowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, co
oznacza, że od 5.5.2014 r. Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. zaprzestanie świadczenia usług. Mając na uwadze, że
niewykonanie usług spowoduje dezorganizację i zaleganie odpadów komunalnych zachodzi pilna konieczność
natychmiastowego wykonania zamówienia. W związku z tym, zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 3 Pzp. Zgodnie z tym przepisem zlecenie zamówienia z wolnej ręki jest dopuszczalne ze względu na
wystąpienie wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł
on przewidzieć, przy równoczesnej konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia i braku możliwości
zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Skorzystanie z trybu zamówienia z
wolnej ręki jest uzasadnione m.in. wówczas, gdy konieczna jest natychmiastowa realizacja świadczenia. W tym
przypadku zamówienie musi być realizowane natychmiast w momencie wystąpienia okoliczności nakazujących
podjęcie działań ze strony zamawiającego, do czasu przeprowadzenia konkurencyjnego postępowania
obejmującego szerszy zakres prac.

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
BZP.271.1.467.2014.AP

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
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nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

V.2) Informacje o ofertach

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Radkom” Sp. z o.o.
ul. W. Witosa 76
26-600 Radom
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.4.2014
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