MIASTO OSTROL^KA

Plac Gen. J. Bema 1

Ostrol^ka 19.03.2018r.

07-400 Ostrot^ka
GKOS.7021.7.27.2018

Informacja o zamiarze zawarda umowy

przed udzieleniem zamowienia w trybie z wolnej r^ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo
zamowien publicznych

I.

Nazwa i adres Zamawiajqcego :

Miasto Ostrol^ka ,Plac Generala Jozefa Bema 1 ,07-400 Ostrol^ka
II.

Okreslenie przedmiotu zamowienia i wielkosci lub zakresu zamowienia:
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie using polegaj^cych na odbiorze odpadow komunalnych
od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych na terenie miasta Ostrol^ki, w tym;
a) swiadczenie uslugi odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych
zamieszkuj^ mieszkahcy, zlokalizowanych na terenie miasta Ostrol^ka
b) wyposazenie wlascicieli nieruchomosci w worki do selektywnego gromadzenia odpadow
komunalnych.

2. Na terenie Miasta Ostrol^ka wedlug stanu na dzieh 31.10.2017 r. odpady komunalne odbierane
sq z 4947 nieruchomosci zamieszkalych. w tym 473 nieruchomosci wielorodzinnych (blokdw),
przy czym selektywn^ zbidrk^ odpadow zadeklarowano w 2841 nieruchomosciach
zamieszkalych. Odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych mieszkahcy
segreguj^ z podzialem na nast^puj^ce frakcje : papier i tektura, szklo, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomaterialowe i metal, odpady biodegradowalne i popiol. Ww. odpady zbierane s^
przez mieszkahcow zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w pojemnikach lub workach
w odpowiednim kolorze, w przypadku mieszkahcow zabudowy wielorodzinnej (bloki) w pojemnikach.Ponadto zbierane sg rowniez odpady wielkogabarytowe.
3. Cz^stotliwosc odbioru odpadow komunalnych musi bye zgodna z:
Cz^stotliwosci^ okreslon^
w Uchwale 188/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrol^ki z dnia
26 czerwca 2016 r sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie
odbierania odpadow komunalnych od M'lascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych
odpadow w zamian za uiszczonq przez wlasciciela nieruchomosci oplat^ za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z pozn. zm., Uchwalq Nr 436/LIX/2017 Rady Miasta Ostrol^ki z dnia
28 grudnia 2017 roku m' sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na
terenie Miasta Ostrol^ki z pozn. zm. oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzqdku w gminach.
4. W 2017 roku na terenie Miasta Ostrol^ki zebrano i przekazano do unieszkodliwienia 11995,20
Mg niesegregowanych odpadow komunalnych , 872,36 Mg odpadow ulegaj^cych biodegradacji ,
235,94 Mg odpadow wielkogabarytowych oraz 1494,40 Mg pozostalych odpadow zebranych
jako segregowane.
5. Nomenklatura wg CPV:
90500000-2- Uslugi zwiqzane z odpadami
90513100-7- Uslugi wywozu odpadow pochodz^cych z gospodarstw domowych

90511200-4 - Uslugi gromadzenia odpadhw pochodz^cych z gospodarstw domowych

90511300-5- Uslugi zbierania smieci
90512000-9 - Uslugi transportu odpadow

III.

Szacunkowa wartosc zamovvienia :4 560 000,00 zl

IV.

Nazwa i adres wykonawcy, ktorcmu zamavviajqcy zamierza udzielic zamowienia:
Ostrol^ckie Przedsi^biorstwo Komunalne Sp. z o.o. . Plac Generala Jozefa Bema 1 ,
07-400 Ostrol^ka

V.

Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamowienia z wolnej r^ki:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz.U.2015 poz. 2164 z pozn. zm.) Spelnione sq nast^pujqce warunki :
a) zamowienie udzielane jest przez Zamawiaj^cego (Miasto Ostrol^ka), o ktorym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych - Ostrol^ckicmu Przcdsi^biorstwu
Komunalnemu Sp. z o.o ;

b) Ostrol^ckic Przcdsi^biorstwo Komunalne Sp. z o.o zostalo powolanc przez Rad^ Miasta
Ostrol^ki celeni wykonania zadah powierzonych jej przez Miasto Ostrol^ka, w tym wywozu
odpadow komunalnych o czym stanowi tresc Uehwaly nr 382/LIII/2017 Rady Miasta Ostrol^ki
z dnia 5 pazdziemika 2017.
Miasto Ostrol^ka jest wlascicielem 100 % udzialow w Spolce, sprawuje nad ni^ prawn^ kontrol^
dopowiadajqc^ kontroli sprawowanej nad wlasnymi jednostkami. polegaj^c^ na dominujqcym
wplywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczqce zarz^dzania jej sprawami;
e) ponad 90 % dzialalnosci Ostrol^ckiego Przedsi^biorstwa Komunalnego Sp. z o.o dotyczy
wykonywania zadah powierzonych przez Miasto Ostrol^ka;
d) w Ostrol^ckim Przedsi^biorstwie Komunalnym Sp. z o.o. nie ma bezposredniego udzialu
kapitalu prywatnego.

e) Spolka opracowala prognoz^ handlowq na lata 2018-2020. Z prognozy tej wynika, ze przy
powierzonych zadaniach miasta Ostrol^ki przychody z tytuly wykonywania dzialalnosci stanowic
b^d^ ponad 90% jej przyehodow. Zamawiaj^cy zweryfikowal t^ prognozy i uznal, ze jest
wiarygodna.

Cz^sc prognozy odnosz^ca si^ do odbioru odpaddw komunalnych bazuje na danych znanyeh
Zamawiaj^eemu, ktory od dnia 1 lipca 2013 r. kontraktuje odbior odpadow komunalnych z terenu
miasta Ostrol^ki. Ilosci odpadow komunalnych przyj^tych do projekcji jest autentyczna.
Sugerowana cena netto za transport tych odpadow jest realna i gwarantuje pokrycie kosztow.
Ostateczna cena ustalona zostanie w drodze negocjacji.

Reasumuj^c t^ cz^sc uzasadnienia nalezy stwierdzic, ze warunek okreslony w art.67 ust.l pkt 12
lit.b w zwi^zku z art. 67 12 ustawy Pzp jest spelniony.
W pobliskich gminach najkorzystniejsze ceny oferowane przez innych wykonawcow wzrosly
odpowiednio : Gmina Kadzidlo - 87,5 %, Gmina Rzekuh- 29,3 %, Gmina Olszewo Borki 46,7%
, aby unikn^c tak drastycznych zmian dokonano wyboru trybu udzielenia zamowienia z wolnej
r^ki. Miasto Ostrol^ka ma na celu zapewnienie mieszkahcom wysokiej jakosci uslug oraz
swiadczenie ich po niskich cenach.
Ostrol^ckie Przedsi^biorstwo Komunalne Sp. z o.o. jako spolka nie jest nastawiona na
generowanie wysokiego zysku, a Miasto Ostrol^ka nie pobiera od niej zadnej dywidendy , stqd
ealy zysk przeznaczony jest na rozwoj firmy.
Powierzenie Ostrol^ekiemu Przedsi^biorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. odbioru odpadow
komunalnych z terenu calego miasta Ostrol^ki jest skuteczn^ metod^ dla uzyskania
pewnosci,
ze wszystkie odpady, za ktorych odbibr i zagospodarowanie placi miasto pochodzi z
jego
terenu.

VI.

Planowany termin realizacji zamowienia i czas trwania umowy:
Zamowienie winno bye realizowane w terminie od 03.04.2018 r do 03.04.2020 r.
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