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15/03/2016 S52 - - Usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Udzielenie zamówienia bez
uprzedniej publikacji
I.II.IV.V.VI.
Polska-Poznań: Usługi gospodarki odpadami
2016/S 052-087688
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
7831689634
al. Marcinkowskiego 11
Osoba do kontaktów: Magdalena Kaźmierczak, Aleksandra Wiertelak, Mariusz Matczak
61-827 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 618530813
E-mail: mag.pio@odpady.poznan.pl
Faks: +48 618530842
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.odpady.poznan.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3b ustawy Pzp
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
Inny: gospodarka odpadami
1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Usługa segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z
Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 w zakresie sektora IV (Poznań, Nowe Miasto,
Północ) – zamówienie uzupełniające.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest usługa segregacji (sortowania) strumienia
zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego
określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017,
wraz z zagospodarowaniem odpadów nadających się do odzysku wysegregowanych ze zmieszanych
odpadów komunalnych oraz przekazaniem do unieszkodliwienia odpadów, z których uprzednio
wysegregowano odpady nadające się do odzysku, w zakresie sektora IV (Poznań, Nowe Miasto,
Północ).
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90533000
II.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
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II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załącznikach D1, D2 lub D3, w
zależności od przypadku)
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione
zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: tak
Uzasadnienie prawne: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie
zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 poz. 2164 ) z uwagi na fakt, że:
1) zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 29 czerwca 2013 roku, czyli od udzielenia
zamówienia podstawowego nie upłynął jeszcze okres do 3 lat;
2) wartość zamówienia uzupełniającego stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia
podstawowego;
3) zamówienie uzupełniającego polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień;
4) zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego;
5) zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego;
6) zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Uzasadnienie faktyczne: W związku z rozmowami podjętymi przez Zarząd Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. z Zarządem Związku Międzygminnego
Aglomeracji Poznańskiej GOAP w sprawie ilości przyjęcia odpadów do nowo powstałej Instalacji
ITPOK istnieje konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego na kolejne 11 dni, tak aby
zapewnić ciągłość zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych poprzez przyjęcie
odpadów do sortowni, w celu ich sortowania, tym samym nie dopuszczając do sytuacji kryzysowej,
chroniąc środowisko i zdrowie ludzi.
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
ZZO/ZZ-341-09 /2016
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2) Informacje o ofertach
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu
zamówienia
Zakład Usług Komunalnych „ San-Eko” Krzysztof Skoczylas
ul. Gołężycka 132
61-357 Poznań
POLSKA
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2) Informacje dodatkowe:
VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87688-2016:TEXT:PL:HTML
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 002487700
VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Opisane są w art. 180 i dalszych ustawy
Pzp.
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 002487700
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.3.2016
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