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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY  
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  

207.000 € na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych  
z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia  

w Sektorze IV. 
 

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 05.11.2014r.    
� w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl,  
� numer ogłoszenia: 232531 - 2014 
� na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl  
� na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – ul. Jana Kilińskiego 30, 26–600 Radom 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES 
Nazwa: Gmina Miasta Radomia reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja 
Kosztowniaka 

Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie 
Tel.: 048 3620283, 3620283, 3620284; 
Tel./Fax: 048 3620282, 3620289. 
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie z wolnej ręki na usługę 
odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze 
Gminy Miasta Radomia w Sektorze IV. 
II. 2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II. 3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia w Sektorze IV. 

Zakres zamówienia – poniżej 207.000 EUR 
II. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
Główny przedmiot: 90.51.10.00-2; 90.51.20.00-9; 90.51.31.00-7 
II.5) Szacunkowa wartość 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 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych. 
2. Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami. 

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 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. 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 2004r. 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 IV, w dniu 
02.04.2014r. wypowiedziała umowę Nr BZP.272.398.2013.AP z dnia 22 lipca 2013r. na świadczenie 
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wskazanych usług z zastosowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. W związku z powyższym  od 
05.05.2014r. Tonsmeier Wschód Sp. z o. o. zaprzestało świadczenia usług, a Gmina Miasta Radomia 
zleciła realizację usług PPUH „Radkom” Sp. z o. o.  

Umowa z w/w podmiotem została zawarta do czasu rozstrzygnięcia przetargu na odbiór  
i transport  odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy 
Miasta Radomia w Sektorze I i Sektorze IV, jednak nie dłużej niż do 31.12.2014r. W § 8 umowy 
określono również nominalną maksymalną wartość udzielonego zamówienia. 

Biorąc pod uwagę, że wynagrodzenie Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotowej 
umowy w miesiącu listopadzie przekroczy wartość umowy, zgodnie z § 2 ust. 3 w/w umowa ulegnie 
wcześniejszemu rozwiązaniu na skutek przekroczenia jej wartości. 

Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność przeprowadzenia zamówienia publicznego  
w trybie zamówienia z wolnej ręki do czasu rozstrzygnięcia przetargu. 

W związku z powyższym zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy 
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 rozstrzygnięcia konkurencyjnego postępowania obejmującego szerszy zakres 
prac. 
 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

Nazwa (firma): Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. 

Adres pocztowy: ul. Wincentego Witosa 76 
Miejscowość: Radom Kod pocztowy:   26-600   Województwo:  mazowieckie 

 


