
Zamawiający:                                                              Opinogóra Górna, 9 grudnia 2013 r. 

Gmina Opinogóra Górna 

ul. Z. Krasińskiego 4 

06-406 Opinogóra 

RIOŚ.Z.271.13.2013 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA: 

„Zamówienie uzupełniające na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z terenu Gminy Opinogóra Górna” 

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  

Miejsce publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

 Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 265597-2013 z dnia 09.12.2013 r. 

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego 

 strona internetowa Zamawiającego – www.ugopinogora.bip.org.pl 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

nie.  

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra 

Górna, woj. mazowieckie, tel. 23 6717024, 6717085, faks 23 6736110. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające  

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opinogóra Górna. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na jednorazowym odebraniu  

i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwienie) zmieszanych odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opinogóra Górna w dniach 

27.12.2013 - 03.01.2014 r. Szczegółowy wykaz nieruchomości zamieszkałych zawiera 

załącznik nr 1 do zaproszenia;  

2) Wykonawca zobowiązany jest poinformować mieszkańców o terminie odbioru odpadów.  

W tym celu Wykonawca sporządzi harmonogram odbioru odpadów i przekaże Zamawiającemu 

do akceptacji. Zaakceptowany harmonogram Wykonawca przekaże mieszkańcom gminy,  

a Zamawiający umieści go na swojej stronie internetowej;  

3) Wykonawca przekaże odebrane odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami do instalacji 

wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza;  

4) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w okresie trwania umowy przepisów 

prawnych, a w szczególności:  

a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21),  

b) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  

z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.),  

c) Uchwały nr XXVI/149/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna,  

5) Wykonawca zobowiązany jest do obioru odpadów z miejsc, w których wystawiają  

je właściciele w szczególności jeżeli dojazd stanowi droga gminna to Wykonawca winien 

dojechać bezpośrednio do miejsca wystawienia pojemników, czyli do granicy nieruchomości  

z drogą gminną (za utrzymanie drogi gminnej odpowiada Gmina), natomiast jeśli dojazd  

do nieruchomości stanowi droga wewnętrzna to Wykonawca zobowiązany będzie dojechać 

bezpośrednio do miejsca wystawienia pod warunkiem, że droga ta jest odpowiednio 

przygotowana przez zarządcę drogi. 



II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 

90.51.31.00-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  

I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 15134,25 

 Oferta z najniższą ceną: 15134,25 / Oferta z najwyższą ceną: 15134,25 

 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 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

W trakcie realizacji zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z terenu Gminy Opinogóra Górna wynikła konieczność zwiększenia wielkości 

zamówienia polegającego na jednorazowym odbiorze i zagospodarowaniu zmieszanych 

odpadów komunalnych z terenu całej gminy w dniach 27.12.2013 - 03.01.2014 r. 

Zamówienie jest udzielane dotychczasowemu Wykonawcy i polega powtórzeniu 

zamówienia podstawowego, wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50 % 

wartości zamówienia podstawowego, zamówienie uzupełniające było przewidziane  

w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. W związku z powyższym 

proponuje się przeprowadzenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Kierownik Zamawiającego 

mgr Stanisław Wieteska 

 

1. Tablica ogłoszeń/BIP 


