
Ogłoszenie nr 500072947-N-2017 z dnia 11-12-2017 r.  

Kolbuszowa: Przyjęcie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolbuszowa o kodzie: 20 03 

01 i 20 03 07 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: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością , Krajowy numer identyfikacyjny 36302020500000, ul. 

Józefa Piłsudskiego  111A, 36-100   Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 

172 275 227, e-mail zwk@kolbuszowa.pl, faks 172 275 227.  

Adres strony internetowej (url): www.zgkim.kolbuszowa.pl  

Adres profilu nabywcy: www.zgkim.kolbuszowa.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: spółka prawa handlowego  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Przyjęcie odpadów komunalnych 

z terenu Gminy Kolbuszowa o kodzie: 20 03 01 i 20 03 07  

Numer referencyjny  UK/ZP-2/11/17  

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: Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolbuszowa o kodzie 20 03 01 i 20 03 07 zgodnie z 



Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), Ustawą z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 

250 ze zm.) oraz z Uchwałą Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

5 stycznia 2017r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Podkarpackiego 2022. Planowana ilość odpadów komunalnych: 3600 Mg o kodzie 20 03 01 

150 Mg o kodzie 20 03 07 Zamawiający dostarczy sukcesywnie wykonawcy odpady o kodzie 

20 03 01 o 20 03 07 własnym transportem, na teren instalacji Sortowni odpadów. Dostawa 

odpadów następować będzie w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostarczanych odpadów komunalnych, a 

Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości dostarczonych odpadów. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy należytej staranności przy realizacji zobowiązań 

umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

II.5) Główny Kod CPV: 90533000-2  

 

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  art. 67 ust.1 pkt. 1  ustawy Pzp.  

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:  

W oparciu o przepis art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Sejmik 

Województwa Podkarpackiego wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania. Uchwała w 

sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa: 1) regiony 

gospodarki odpadami komunalnymi; 2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów w 

poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane 

do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa 

awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Uchwałą z dnia 05 stycznia 

2017 Nr XXXI/552/17 Sejmik Województwa podkarpackiego określił ,że Gmina Kolbuszowa 

należy do regionu zachodniego , dla którego przewidziano instalacje do przetwarzania 

odpadów Komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Kozodrza , Ostrów oraz 

Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki /kompostownia, Paszczyna. Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o ogłosił przetarg nieograniczony na 

„Przyjęcie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolbuszowa o kodzie: 20 03 01 i 20 03 

07” i Sortownia w Paszczynie nie złożyła oferty, tzn. że nie jest zainteresowana przyjęciem 

odpadów z terenu Gminy Kolbuszowa. Jedyną ofertę złożył Zakład Usług Komunalnych w 

Ostrowie, ale cena oferty znacznie przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego, tj. 

kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający 

nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia. Wobec powyższego nie ma możliwości 

przetwarzania odpadów u więcej niż jednego odbiorcy, a zatem zasadnym wydaje się 

zastosowanie trybu z art. 67 ust 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych ponieważ 



istnieje obowiązek oddawania odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych.  

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  
Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie ,  ,  Ostrów 225,  39-103,  Ostrów ,  kraj/woj. 

podkarpackie 
 


