Ogłoszenie nr 500032117-N-2018 z dnia 13-02-2018 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.: Usługa odbioru i
zagospodarowania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o
kodzie 20 03 01.
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:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
47079708100000, ul. ul. Tokarzewskiego 2, 91842 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel.
426 160 209, e-mail przetargi@mpolodz.pl, faks 426 160 751.
Adres strony internetowej (url): www.mpolodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych o kodzie 20 03 01.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/01/2018
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 przyjęcie do zagospodarowania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, poprzez transport przekazanej partii
odpadów oraz proces odzysku i unieszkodliwianie odpadów. Wykonawca musi posiadać
stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami
objętymi zamówieniem, a miejsce odzysku bądź unieszkodliwiania musi być zgodne z
zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego (Uchwała nr XL/503/17
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 roku) dla Regionu II.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
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: 26/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1240000.00
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: FBSERWIS KAMIEŃSK Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wieluńska 50
Kod pocztowy: 97-360
Miejscowość: Kamieńsk
Kraj/woj.: łódzkie
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
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1339200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1339200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1339200.00
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 z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 lit.
a) 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.
Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z
uwzględnieniem lat 2023-2028, do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych (kod odpadów: 20 03 01) wyznaczono dwie instalacje tj.: 1.Instalacja
MBP w m. Dylów A, eksploatowana przez EKO REGION Sp. z o.o., 2.Instalacja MBP w m.
Ruszczyn, eksploatowana przez FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. Po wystosowaniu zapytań do
obu instalacji, wyłącznie FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. określiła, że ma wolne moce
przerobowe w I półroczu 2018 r. i może przyjąć oraz poddać odzyskowi do 200 ton dziennie
(tj. ok. 4 000 ton miesięcznie) tychże odpadów. Mając na uwadze zaistniałą sytuacje,
Wykonawca - FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o., zaproszony do udziału w postępowaniu, jest
jedynym Wykonawcą, który z przyczyn technicznych i prawnych może świadczyć
przedmiotową usługę tj. zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01.

