20.03.2019

Ogłoszenie nr 510053888-N-2019 z dnia 20-03-2019 r.
Urząd Miejski w Łapach: Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łapy – część II
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Łapach, Krajowy numer identyfikacyjny 52333000000000, ul. ul. gen. Wł.
Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 152 251, e-mail
admin@lapy.podlasie.pl, faks 857 152 256.
Adres strony internetowej (url): bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łapy – część II
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I.7031.61.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łapy, w
tym: 1. świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Łapy wraz z
ich zagospodarowaniem, 2. prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, zlokalizowanego przy ul. Mostowej 9 w Łapach oraz zagospodarowywanie
odpadów komunalnych w nim gromadzonych, 3. wyposażanie właścicieli nieruchomości w
worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
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II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 90513100-7, 90511200-4, 90511300-5, 90512000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 388888.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Email wykonawcy: peclapy@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 65
Kod pocztowy: 18-100
Miejscowość: Łapy
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
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Cena wybranej oferty/wartość umowy 388888.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 388888.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 388888.89
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67
ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. powołane zostało przez Radę Miejską w
Łapach celem wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Łapy, w tym wywozu
odpadów komunalnych oraz unieszkodliwiania odpadów, o czym stanowi treść Uchwały
nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie likwidacji
samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach w
celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego oraz Uchwały nr VIII/66/11 Rady
Miejskiej w Łapach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VI/43/11
z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o
nazwie Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach w celu jego przekształcenia w spółkę prawa
handlowego. Przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej, objęty jest zakresem
działalności spółki określonej w jej akcie założycielskim. Gmina Łapy jest właścicielem
100 % udziałów w spółce, sprawuje nad nią prawną kontrolę odpowiadającą kontroli
sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele
strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania jej sprawami. Ponad 90%
działalności spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego –
Gminę Łapy. W Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o nie ma bezpośredniego
udziału kapitału prywatnego.
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