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Puck: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Miasta Puck i ich
zagospodarowan ie
Numer ogłoszenia: 421518 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie

ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie

było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone

nie.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel, 586730500,
6730534, faks 58 6730533.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja

samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
nieruchomości,

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli

na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Miasta Puck i ich zagospodarowanie.

11.2)Rodzaj zamówienia:

Usługi.

11.3)Określenie przedmiotu zamówienia: Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
usługę odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości

na terenie administracyjnym

na których zamieszkują mieszkańcy, w tym również z tzw. nieruchomości
zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie

Gminy Miasta Puck,

mieszanych, gdzie w części

część nieruchomości jest niezamieszkała

np. jest prowadzona

działalność gospodarcza w zakresie: 1) Odbiór następujących odpadów komunalnych: a) odpady komunalne
zmieszane - w każdej ilości, b) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Puck - w każdej ilości, c) odpady z opakowań
wielomateriałowych

i tv>Jorzywsztucznych, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Puck - w każdej ilości, d) odpady biodegradowalne
i zielone zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miasta Puck - w każdej ilości w okresie od kwietnia do listopada danego roku. 2) Odbiór ww. odpadów
komunalnych z pojemników/worków

na odpady komunalne, zgodnie z wymaganiami

obowiązującymi

Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Puck, z częstotliwością

określoną w

tym Regulaminie oraz w Uchwale Rady Miasta Pucka nr XLlV/9/2014 z dnia 29 maja 2014 r w sprawie
szczegółowego
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sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
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właścicieli nieruchomości,

na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
Zagospodarowanie

...

tych odpadów w zamian

odpadami komunalnymi. 3)

zebranych odpadów komunalnych. 4) Worki na odpady zakupuje Zamawiający

i

przekazuje Wykonawcy.
11.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA
11I.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie z wolnej ręki

11I.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu

finansowanego

ze środków Unii Europejskiej:

nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

29.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH

OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH

OFERT: O.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z
IV.S) Szacunkowa wartość zamówienia
IV.6) INFORMACJA

0.0.,

ul. Zamkowa 6,84-100

Puck, kraj/woj. pomorskie.

(bez VAT): 332297,78 PLN.

O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ
Cena wybranej oferty: 358881,60
Oferta z najniższą ceną: 358881,60/

Oferta z najwyższą ceną: 358881,60

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie

udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki
albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.

907 z późno zrn.). Zamawiający
nieograniczonego
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udzielił zamówienia podstawowego w trybie przetargu

(Ogłoszenie o zamówieniu 2013/S 065-109166 z dnia 03.04.2013r.) SIWZ z dnia
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28.03.2013r. IV. Przedmiot zamówienia pkt 6: Zamawiający
Wykonawcy zamówień uzupełniających

...

przewiduje możliwość udzielenia

w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego,

polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnego z przedmiotem zamówienia
podstawowego.
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