
Ogłoszenie nr 550542545-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

Rewal: Odbiór odpadów komunalnych z plaż i ulic, a także sprzątanie ręczne i mechaniczne plaż

i ulic oraz wskazanych przez Zamawiającego innych miejsc publicznych od 01.01.2021 do

31.12.2022. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 54423700000000, ul. ul.

Mickiewicza  19, 72-344  Rewal, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 38 49 011,

e-mail zp@rewal.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.bip.rewal.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Odbiór odpadów komunalnych z plaż

i ulic, a także sprzątanie ręczne i mechaniczne plaż i ulic oraz wskazanych przez Zamawiającego

innych miejsc publicznych od 01.01.2021 do 31.12.2022.

Numer referencyjny  ZP.271.09.2020.TB

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem umowy jest: 1) usługa

polegająca na odbiorze wskazanych w punkcie 1.2. odpadów komunalnych gromadzonych na: a)

ulicach wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, b) plażach i zejściach plażowych

wymienionych w załączniku nr 5 do niniejszej umowy, c) innych terenów wymienionych w

załączniku nr 4 do niniejszej umowy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Rewal.

2) wyposażenie nieruchomości, o których mowa w artykule 1 ust.1 ppkt. 1) lit. a) - c) w

pojemniki, worki, kosze lub kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych; 3) zbieranie

ręczne i mechaniczne odpadów z ulic, chodników, innych ciągów pieszo - jezdnych, placów,

skwerów, terenów zielonych, ścieżek rowerowych, itp. położonych na terenie Gminy Rewal; 4)

zbieranie odpadów z plaż położonych na terenie Gminy Rewal o łącznej długości 16,63 km; 5)

transport zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości wskazanych w artykule 1 ust.1 ppkt.

1) lit a)-c) do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie lub Stacji

Przeładunkowej w Mokrawicy.  1.2. Zakres umowy obejmuje w całym okresie jej realizacji

odbiór z nieruchomości, o których mowa w artykule 1 ust 1 ppkt 1) lit a) - c): a) zmieszanych
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odpadów komunalnych, b) selektywnie zebranych odpadów komunalnych zgromadzonych w

pojemnikach lub workach, w tym m.in.: papier i tekturę w tym opakowania z papieru i tektury,

opakowania szklane oraz tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, c)

odpadów z czyszczenia ulic.

II.5) Główny Kod CPV: 90511300-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12  ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

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

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Przedmiot zamówienia jest zadaniem własnym gminy. Podmiotem, któremu zostanie

udzielone przedmiotowe zadanie, jest Spółka z o.o. Wodociągi Rewal, której 100%

właścicielem jest Gmina Rewal - sprawuje więc nad nią pełną kontrolę. W kontrolowanej

osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Ponad 95%

działalności kontrolowanej osoby prawnej, w latach 2017, 2018 i 2019 dotyczyła

wykonywania zadań powierzonych wyłącznie przez zamawiającego - Gminę Rewal.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Wodociągi Rewal Sp. z o. o.,  zwik-pobierowo@rewal.pl,  ul. Poznańska 31,  72-346, 
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Pobierowo,  kraj/woj. zachodniopomorskie
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