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Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu
670223451
ul. Jana Kilińskiego 30
Radom
26-610
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Paprocka
Tel.:  +48 483620876/+48 483620283
E-mail: bzp@umradom.pl 
Faks:  +48 483620282/+48 483620289
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.radom.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę zagospodarowania odpadów
komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Radomia
Numer referencyjny: BZP.271.1.803.2018.AP

II.1.2) Główny kod CPV
90533000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych z
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Radomia w instalacjach Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Radomiu przy ul. Witosa 94. Usługa świadczona będzie od dnia podpisania umowy
do 30.06.2020 r.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

mailto:bzp@umradom.pl
http://www.bip.radom.pl


2 / 4

Wartość bez VAT: 25 428 869.82 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasta Radomia

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych z
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Radomia w instalacjach Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Radomiu przy ul. Witosa 94. Usługa świadczona będzie od dnia podpisania umowy
do 30.06.2020 r.
Przyjmowane do zagospodarowania będą n/w odpady komunalne:
1) popiół i żużel kod 10 01 01,
2) selektywnie zbierane odpady opakowaniowe kod 15 01 06,
3) opakowania ze szkła kod 15 01 07,
4) papier i tektura kod 20 01 01,
5) przeterminowane leki kod 20 01 32,
6) selektywnie zbierane odpady komunalne kod 20 01 99,
7) odpady ulegające biodegradacji kod 20 02 01,
8) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01,
9) odpady wielkogabarytowe kod 20 03 07.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z

następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych

Wyjaśnienie:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych z
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Radomia. Tryb zamówienia z wolnej ręki
został wybrany, ponieważ zachodzi przesłanka zawarta w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.), który stanowi, że zamawiający może udzielić
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zamówienia z wolnej ręki, jeżeli (…) usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn
technicznych o obiektywnym charakterze.
W związku z koniecznością realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454 z póź. zm.), zachodzi potrzeba zagospodarowania
odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta
Radomia.
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.) odpady, które nie mogą
być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania
z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę lub technologię, do najbliżej położonych miejsc, w których
mogą być przetworzone, przy czym zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 tej ustawy przez przetwarzanie rozumie się
procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.
Zgodnie z art. 9e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.)
odpady zielone należy przekazywać do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
Najbliżej funkcjonującym miejscem przetwarzania są instalacje zlokalizowane w Zakładzie Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Radomiu ul. Witosa 94 tj.:
- instalacja do mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów (MBP).
- składowisko odpadów komunalnych.
- kompostownia odpadów zielonych.
Wszystkie w/w instalacje posiadają status RIPOK (regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych)
zgodnie z podjętą w dniu 22 października 2012r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr
211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017
z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami oraz uchwałą Nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023., z
załącznikami oraz uchwałą Nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z późniejszymi zmianami (aktualnie uchwała Nr
138/16 z 24 października 2016 r.).
W związku z tym, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo
zamówień publicznych uzasadnione jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w trybie
zamówienia ,,z wolnej ręki” – z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze – przedmiotowe zamówienie
może zostać zrealizowane tylko przez jednego konkretnego wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, zarządzające Zakładem Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Radomiu.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
07/01/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o.
ul. W. Witosa 76
Radom
26-600
Polska
Kod NUTS: PL921
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 25 428 869.82 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 25 428 869.82 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) 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.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2019
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